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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, az 
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), a 
Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság), a 
Környezetvédelmi bizottsága, valamint a Területfejlesztési bizottsága megvitatta a 
földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról szóló T/15819. számon 
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/15819/6-69. számú módosító 
javaslatokat. 
 

A Költségvetési és pénzügyi bizottság 2005. május 24-i ülésén az előterjesztő 
képviselője a tárca álláspontját közölte. 
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 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

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

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

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

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

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

 
 
 

1. Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat címének a következő módosítását 
javasolja: 
 

„T/15819. számú törvényjavaslat  
 

a [földgázellátásról]  gázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás  2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 23, 27, 32, 40, 47, 49, 

52, 56, 57, 59, 75, 81, 82, 83, 86, 88, 90, 92, számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/30/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet (a Gazdasági biz. 
ülésén az előterjesztő a tárca álláspontját közölte) 
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2. Csige Tamás képviselő a törvényjavaslatot új 1. §-sal javasolja kiegészíteni (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik) 
 

„1. §  
 

A  földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény címe helyébe az alábbi cím lép:” 
 

„2003. évi XLII. törvény 
 

a gázellátásról”” 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 23, 27, 32, 40, 47, 49, 

52, 56, 57, 59, 75, 81, 82, 83, 86, 88, 90, 92, számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/30/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet (a Gazdasági biz. 
ülésén az előterjesztő a tárca álláspontját közölte) 

 
 
 

3. Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. §-ában a földgázellátásról szóló 2003. 
évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 1. § b) pontjának a következő módosítását 
javasolja: 
 

„1.§ /A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 1. §-ának 
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 
[E törvény hatálya kiterjed:]  
 
„b) a földgáz, a biogáz  [és a biomasszából származó gázok], valamint egyéb 

gázfajták (a továbbiakban: gáz) vezetéken történő szállítására, elosztására, tárolására, 
kereskedelmére, közüzemi nagykereskedelmére, közüzemi szolgáltatására, a 
rendszerirányításra és [ezen gázok] a gáz felhasználására,” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 4, 5, 6, 8, 15, 23, 27, 32, 40, 47, 49, 

52, 56, 57, 59, 75, 81, 82, 83, 86, 88, 90, 92, számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/30/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
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- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet (a Gazdasági biz. 
ülésén az előterjesztő a tárca álláspontját közölte) 

 
 
 

4. Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésében a GET 3. § 16. 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/2. § (1) A GET 3. §-ának 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
[E törvény alkalmazásában:]  
 
„16. Földgáz: természetes éghető gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati 

tevékenység során kerül a felszínre, és bármely, a vonatkozó gázra az e törvény szerint 
alkalmazott berendezésben környezetvédelmi és műszaki biztonsági szempontból megfelelő 
módon, biztonságosan felhasználható [, ideértve a 44. pont szerinti gázfajtákat is].”  
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 5, 6, 8, 15, 23, 27, 32, 40, 47, 49, 

52, 56, 57, 59, 75, 81, 82, 83, 86, 88, 90, 92, számú pontjában foglaltakkal. 
Indokolás: Lásd a T/15819/30/4. sz. módosító javaslat 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet (a Gazdasági biz. 
ülésén az előterjesztő a tárca álláspontját közölte) 

 
 
 

5. Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésében a GET 3. § 25. 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/2. § (2) A GET 3. §-ának 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
[E törvény alkalmazásában:]  
 
 „25. [Földgáztermelő] Gáztermelő: az a gazdálkodó szervezet [Polgári Törvénykönyv 

685. § c) pont], aki (amely) a Magyar Köztársaság területén földgáz bányászati tevékenységet 
végez, vagy biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták előállítását 
üzletszerűen végzi.”   
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 4, 6, 8, 15, 23, 27, 32, 40, 47, 49, 

52, 56, 57, 59, 75, 81, 82, 83, 86, 88, 90, 92, számú pontjában foglaltakkal. 
 



 5

Indokolás: Lásd a T/15819/30/5. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet (a Gazdasági biz. 
ülésén az előterjesztő a tárca álláspontját közölte) 

 
 
 

6. Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdésében a GET 3. § 30. 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/2. § (3) A GET 3. §-ának 30. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
[E törvény alkalmazásában:]  
 
„30. Integrált [földgázipari] gázipari vállalkozás: vertikálisan és horizontálisan 

integrált vállalkozás.  
 

a) Vertikálisan integrált vállalkozás: a vállalkozások közötti összefonódások 
ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott olyan [földgázipari] gázipari vállalkozás vagy vállalkozások 
csoportja, ahol az érintett vállalkozás (vállalkozáscsoport) a szállítás, rendszerirányítás, 
elosztás, tárolás közül legalább az egyik tevékenységre, és a gáztermelés, [földgáztermelés, 
földgáz] gáz közüzemi nagykereskedelem, [földgáz] gáz közüzemi szolgáltatás és 
[földgáz]gáz-kereskedelem közül is legalább egy tevékenységre rendelkezik engedéllyel.  

 
b) Horizontálisan integrált vállalkozás: olyan vállalkozás, amely a [földgáztermelési] 

gáztermelési, illetve e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységek közül legalább egy 
tevékenységre rendelkezik engedéllyel, illetve más, nem [földgázipari] gázipari 
tevékenységet is folytat.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 4, 5., 8, 15, 23, 27, 32, 40, 47, 49, 

52, 56, 57, 59, 75, 81, 82, 83, 86, 88, 90, 92, számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/30/6. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet, (a Gazdasági biz. 
ülésén az előterjesztő a tárca álláspontját közölte) 
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7. Podolák György, Szalay Gábor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat 2. 
§-át új (3) és (5) bekezdéssel – a GET 3. § 26. és 39. pontját érintően -  javasolják 
kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása 
értelemszerűen változik): 
 

„(3) A GET 3. §-ának 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[E törvény alkalmazásában:] 
 
„26. Gázátadó állomás: az a létesítmény, amely a szállítóvezetékről a gázt átadja, méri 

és a szükséges nyomáscsökkentést végzi. A gázátadó állomás a szállítóvezeték alkotórésze.” 
 
(5) A GET 3. §-ának 39. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[E törvény alkalmazásában:] 
 
„39. Szállítóvezeték: az a csővezeték tartozékaival és szerelvényeivel együtt, amelyen 

keresztül a földgázt továbbítják, amelynek kezdőpontja az országhatár, a termelés betáplálási 
pontjai, a gáztároló be- és kitáplálási pontja, végpontja az országhatár, a gázátadó állomások 
kilépő pontjai, a gáztároló be- és kitáplálási pontja, valamint a szállítóvezetékről közvetlenül 
ellátott fogyasztók telekhatára. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/37. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

8. Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 2. § (4) bekezdésében a GET 3. § 44. 
pontjának a helyébe új rendelkezés felvételét, valamint új 45. ponttal történő kiegészítését 
javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerűen 
változik): 

 

„(4) A GET 3. §-a a következő 44–[49] 50. pontokkal egészül ki: 

 
[E törvény alkalmazásában:] 
 
 „44. [Biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták: olyan 

mesterségesen előállított gázok, amelyek külön jogszabályban meghatározott feltételek 
mellett, környezetvédelmi és műszaki-biztonsági szempontból megfelelő módon az 
együttműködő földgázrendszerbe juttathatók (szállíthatók és eloszthatók), a földgázzal 
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keverhetők, és ez a keverék megfelel a földgáz szabványban meghatározott minőségi 
követelményeknek.] 

Biogáz: olyan biomasszából mesterségesen előállított éghető gáz, amely külön 
jogszabályban meghatározott feltételek mellett, környezetvédelmi és műszaki-biztonsági 
szempontból megfelelő módon az együttműködő földgázrendszerbe juttatható (szállítható és 
elosztható), a földgázzal keverhető, és ez a keverék megfelel a földgáz szabványban 
meghatározott minőségi követelményeknek. 

 
45. Egyéb gázfajták: olyan mesterségesen előállított éghető gázok, amelyek külön 

jogszabályban meghatározott feltételek mellett, környezetvédelmi és műszaki-biztonsági 
szempontból megfelelő módon az együttműködő földgázrendszerbe juttathatók (szállíthatók és 
eloszthatók), a földgázzal keverhetők, és ez a keverék megfelel a földgáz szabványban 
meghatározott minőségi követelményeknek.” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 23, 27, 32, 40, 47, 49, 

52, 56, 57, 59, 75, 81, 82, 83, 86, 88, 90, 92, számú pontjában foglaltakkal. 
 
Indokolás: Lásd a T/15819/30/7. sz. módosító javaslat 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet, (a Gazdasági biz. 
ülésén az előterjesztő a tárca álláspontját közölte) 

 
 
 

9. Balla Gyögy és Lázár Mózes képviselők a törvényjavaslat 2. § (4) bekezdésében a 
GET 3. §-át a felvezető szöveg egyidejű módosításával új 50. ponttal javasolják 
kiegészíteni: 
 

„(4) A GET 3. §-a a következő 44–[49]50. pontokkal egészül ki:  

 
[E törvény alkalmazásában:]  
 
50. Gázév; szerződéses év; gáztárolási év; tárgyév április 1-jétől a következő év 

március 31-ig terjedő időszak.” 
 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 63. és 67. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/35. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

10. Podolák György, Szalay Gábor és Göndör István képviselők a törvényjavaslat 
2. § (4) bekezdésében a felvezető szöveg egyidejű módosításával a GET 3. §-át új 50. 
ponttal javasolják kiegészíteni: 
 

„(4) A GET 3. §-a a következő 44–[49] 50. pontokkal egészül ki: 

 
[E törvény alkalmazásában:] 

 
„50. Szerződés nélküli vételezés: földgáz igénybevétele a vételezésre jogosító szerződés 

hiányában, nem értve ide azt az esetet, amikor a szerződés – külön jogszabály rendelkezésének 
értelmében - a szolgáltatás igénybevételével jött létre, és annak írásba foglalása a fogyasztónak 
nem felróható okból maradt el.””
 

Indokolás: Lásd a T/15819/38. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

11. Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 2. § (4) 
bekezdésében a felvezető szöveg egyidejű módosításával a GET 3. §-át új 50. ponttal 
javasolják kiegészíteni: 
 

„(4) A GET 3. §-a a következő 44–[49] 50. pontokkal egészül ki: 

 
[E törvény alkalmazásában:] 
 
50. Előre fizető mérő: olyan fogyasztást szabályozó berendezés, amely a fogyasztás 

ellenértékének előzetes megfizetéséhez köti a gázszolgáltatást.”” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 76. és 79. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/39/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője az Emberi jogi biz. ülésén 
egyetért, a Gazdasági biz. ülésén és a Költségvetési biz. ülésén 
nem ért egyet, 

 
 
 

12. Podolák György képviselő a törvényjavaslat 2. § (4) bekezdésében a felvezető 
szöveg egyidejű módosításával a GET 3. §-át új 50. és 51. ponttal javasolja kiegészíteni: 
 

„2. § (4) A GET 3. §-a a következő 44–[49] 51. pontokkal egészül ki: 

 
[E törvény alkalmazásában:] 
 
„50. Alapvető szolgáltatás: a földgázszolgáltatásnak az a legkisebb mértéke, amit 

állampolgári jogon a természetes személy közüzemi fogyasztó számára akkor is biztosítani 
kell, ha annak ellenértékét megfizetni nem tudja. 

 
51. Védelemre szoruló fogyasztó: az a természetes személy közüzemi fogyasztó, aki 

öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság vagy önhibáján kívül bekövetkezett 
munkanélküliség esetén a megélhetéséhez szükséges alapvető szolgáltatás ellenértékének 
megfizetésére sem képes.”” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 77. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/40/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13. Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a GET 4. § (1) bekezdés c) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/A GET 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/4. § (1) A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) földgázellátással, a 

földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony működésének felügyeletével, továbbá 
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az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével és a hatásos verseny elősegítésével 
kapcsolatos feladatai a következők:/ 

 
„c) eleget tesz a [személyes adatok gyűjtésére vonatkozó,] törvényben előírt, 

valamint a külön jogszabályban meghatározott [egyéb] adatgyűjtési, adatszolgáltatási és 
jelentéstételi kötelezettségének,” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/9. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

14. Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a GET 4. § (1) bekezdés d) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/A GET 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/4. § (1) A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) földgázellátással, a 

földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony működésének felügyeletével, továbbá 
az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével és a hatásos verseny elősegítésével 
kapcsolatos feladatai a következők:/ 

 
„d) [jóváhagyja az engedélyesek javaslatának figyelembevételével] az érintett 

engedélyesek javaslatának figyelembevételével megállapítja az egyes fogyasztók 
gázfelhasználásának korlátozási sorrendjét és mértékét,” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/17. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

15. Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a GET 4. § (1) bekezdés 
felvezető szövege és e), f), l), r), v) és w) pontjainak a következő módosítását javasolja: 
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„3. § 
 
/A GET 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„4. § (1) A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) [földgázellátással] 

gázellátással, a [földgázellátás] gázellátás biztonságának és a [földgázpiac] gázpiac hatékony 
működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével 
és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai a következők:  

 
e) előkészíti a [földgázellátásban] gázellátásban alkalmazott hatósági árak, díjak 

megállapításának szabályait, a hatósági árakat, díjakat, valamint az ár- és díjalkalmazási 
feltételeket és a 25. § alapján meghatározandó csatlakozási díjak számításának szabályait, 
továbbá ellenőrzi a hatósági ár- és díjelőírások betartását,  

 
f) vizsgálja és ellenőrzi az engedély kiadásával és az engedély módosításával járó 

[földgázrendszer] gázrendszer-létesítés pénzügyi és gazdasági feltételeit,  
 
l) három napra felfüggesztheti a [földgáz] gáz szervezett piacán a szerződéskötést abban 

az esetben, ha a biztonságos és átlátható kereskedés a piaci folyamatok kedvezőtlen alakulása 
miatt nem biztosítható 

 
r) felügyeli a szállító-, elosztóvezetékekhez és a [földgáztárolókhoz] gáztárolókhoz a 

külön jogszabályban előírt hozzáférést, a rendszerirányító tevékenységét, valamint elbírálja a 
rendszerhasználók által a rendszerirányító, illetőleg a szállítói, elosztói és tárolói engedélyesek 
működésével kapcsolatban a IV. és a VII. fejezetben meghatározott kötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatban benyújtott kérelmeit,  

 
v) ellenőrzi a [földgáz] gáz határon keresztül történő szállításának végrehajtását,  
 
w) figyelemmel kíséri a [földgázpiaci]gázpiaci verseny jellemzőit. 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 23, 27, 32, 40, 47, 49, 52, 

56, 57, 59, 75, 81, 82, 83, 86, 88, 90, 92, számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/30/8. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet, (a Gazdasági biz. 
ülésén az előterjesztő a tárca álláspontját közölte) 

 
 
 

16. Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a GET 4. § (1) bekezdés g) 
pontjának a következő kiegészítését javasolja: 
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/A GET 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/4. § (1) A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) földgázellátással, a 

földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony működésének felügyeletével, továbbá 
az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével és a hatásos verseny elősegítésével 
kapcsolatos feladatai a következők:/ 

 
„g) ezen törvény 52. § (5) bekezdés figyelembevételével jóváhagyja az engedélyes 

átalakulását, jogutód nélküli megszűnését, a jegyzett tőke értékének megváltoztatását, az 
engedélyesekben történő befolyásszerzést, az engedélyes működési engedélyében felsorolt 
engedélyhez kötött tevékenységeinek harmadik személy általi végzését, valamint a működési 
engedélyében meghatározott alapvető eszközeinek és vagyoni értékű jogainak harmadik 
személy részére történő átruházását, átengedését, lízingbe adását, illetve egyéb módon tartós 
használatba adását, megterhelését vagy biztosítékul való lekötését,” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/16. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

17. Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a GET 4. § (1) bekezdés h) 
pontjának a következő kiegészítését javasolja: 
 

/A GET 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/4. § (1) A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) földgázellátással, a 

földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony működésének felügyeletével, továbbá 
az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével és a hatásos verseny elősegítésével 
kapcsolatos feladatai a következők:/ 

 
„h) törvény eltérő rendelkezése hiányában, illetve ha az államnak az érintett gazdasági 

társaságban nincs szavazatelsőbbségi részvénye, jóváhagyja az engedélyes gazdasági társaság 
pénzeszközei jelentős részének más gazdasági társasághoz történő átcsoportosítását,” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/15. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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18. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a GET 4. § (3) 
bekezdésének az elhagyását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további 
bekezdések számozása értelemszerűen változik): 
 

/A GET 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„ [(3) A Hivatal működését saját bevételeiből fedezi. A Hivatal részére felügyeleti 

tevékenységéért az engedélyesek felügyeleti díjat kötelesek fizetni, amelynek mértéke az 
engedélyes tevékenysége előző évi nettó árbevételének 0,05%-a. A Hivatal eljárásáért 
igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni. A díjak körét, az igazgatási-szolgáltatási díj 
mértékét és az e bekezdésben említett díjak fizetésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket a 
gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a pénzügyminiszterrel 
egyetértésben rendeletben állapítja meg.] 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/20. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

19. Podolák György, Szalay Gábor és Göndör István képviselők a törvényjavaslat 
3. §-ában a a GET 4. §-át új (3) bekezdéssel javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat 
elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 
 

/A GET 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„4. § (3) Az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységet folytató engedélyesek 
közötti, e törvény hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó jogszabályban, vagy az alapján 
kötött szerződésben foglalt jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos jogvitában a külön 
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén a külön jogszabály szerint létrehozott 
Energetikai Állandó Választottbíróság jogosult eljárni.”
 

Indokolás: Lásd a T/15819/41. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

20. Podolák György, Szalay Gábor és Göndör István képviselők a törvényjavaslat 
3. §-ában a GET 4. § (3) bekezdésének a következő kiegészítését javasolják: 
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„3. § 
 

/A GET 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„4. § (3) A Hivatal működését saját bevételeiből fedezi. A Hivatal részére felügyeleti 
tevékenységéért az engedélyesek felügyeleti díjat kötelesek fizetni, amelynek mértéke az 
engedélyes tevékenysége előző évi nettó árbevételének 0,05%-a. A Hivatal eljárásáért 
igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni. A díjak körét, az igazgatási-szolgáltatási díj mértékét, 
továbbá, ha az engedélyes tevékenységéből nem keletkezik nettó árbevétel, a felügyeleti díj 
számításának alapjául szolgáló szabályokat és az e bekezdésben említett díjak fizetésére 
vonatkozó egyéb rendelkezéseket a gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) a pénzügyminiszterrel egyetértésben rendeletben állapítja meg.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/42. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

21. Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a GET 4. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„3. § 
 
/A GET 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
(3) A Hivatal működését saját bevételeiből fedezi. A Hivatal részére felügyeleti 

tevékenységéért az engedélyesek felügyeleti díjat kötelesek fizetni, amelynek mértéke az 
engedélyes tevékenysége előző évi nettó árbevételének 0,05 %-a. [A Hivatal eljárásáért 
igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni. A díjak körét, az igazgatási-szolgáltatási díj 
mértékét és az e bekezdésben említett díjak fizetésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket a 
gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a pénzügyminiszterrel 
egyetértésben rendeletben állapítja meg.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/68. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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22. Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a GET 4. § (4) bekezdés 

a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

„3. § 
 
/A GET 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
(4) A Hivatal eljárására az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi 

IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) rendelkezéseit kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel:  
 
a) az ügyintézés határideje [90] 60 nap, fogyasztói panasz elbírálása esetén [60] 30 

nap,”  
 

Indokolás: Lásd a T/15819/69. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

23. Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésében a GET 9. § (1) 
bekezdés j) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

 
„4. § 

 
/(1) A GET 9. §-ának (1) bekezdése i) és j) pontjai helyébe a következő rendelkezések 

lépnek, és ezt követően a bekezdés a következő k) ponttal egészül ki:/  
 
 
[A működési engedély fajtái:]  
 
„j)[propán-, butángázok] biogáz, egyéb gázfajták és ezek elegyeinek vezetéken 

történő elosztására és szolgáltatására irányuló, valamint”  
 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 27, 32, 40, 47, 49, 52, 

56, 57, 59, 75, 81, 82, 83, 86, 88, 90, 92, számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/30/9. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet, (a Gazdasági biz. 
ülésén az előterjesztő a tárca álláspontját közölte) 

 
 
 

24. Podolák György, Szalay Gábor és Göndör István képviselők a törvényjavaslat 
4. § (1) bekezdésében a GET 9. § (1) bekezdés k) pontjának elhagyását javasolják: 
 

„4. § (1) A GET 9. §-ának (1) bekezdése i) és j) pontjai helyébe a következő 
rendelkezések lépnek[, és ezt követően a bekezdés a következő k) ponttal egészül ki]: 

 
[A működési engedély fajtái:] 
„i) határon keresztüli földgázszállító-vezetékhez való hozzáférési, 
j) propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történő elosztására és 

szolgáltatására irányuló, valamint 
[k) telephelyi vezeték működtetésére vonatkozó]” 
[működési engedély.]” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 44, 87, 100, számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/15819/44/1. sz. módosító javaslat 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

25. Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat új 4. §--ában a 
GET 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés felvételét javasolják (a módosító 
javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 

„4. § A GET 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A Hivatal a működési engedélyt köteles kiadni, ha a kérelmező a jogszabályokban 

meghatározott követelményeknek eleget tesz. Nem utasítható el az elosztóvezeték létesítése és 
üzemeltetése iránti – a jogszabályi követelményeknek eleget tevő - kérelem kizárólag arra 
hivatkozva, hogy a kérelemben szereplő település, településrész, terület már szerepel más 
elosztói engedélyes engedélyében, amennyiben a kérelmező  

a) az adott településen, településrészen, területen a földgázellátásba be nem kapcsolt 
területek ellátására kér elosztási engedélyt, és  

b) közvetlenül a szállítóvezetékhez kíván csatlakozni.”” 
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Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 26, 29, 31, 37, 58, számú pontjában 

foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/43/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője az Emberi jogi biz. ülésén és a 
Területfejlesztési biz. ülésén  nem ért egyet, a Gazdasági biz. 
ülésén egyetért

 
 
 

26. Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 4. §-át új (2) 
bekezdéssel és egyidejűleg a GET 9. §-át új (2) bekezdéssel javasolják kiegészíteni (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 
 

„(2) A GET 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A földgázszállítási, -tárolási, -elosztási és rendszerirányítási működési engedély 

tartalmazza az engedély alapján üzemeltetendő rendszer alapvető eszközeinek – a szállító, illetve 
elosztóvezetékek, gáztárolók valamint a hozzájuk tartozó berendezések, illetve a 
rendszerirányításhoz szükséges eszközök – ismertetését. A földgázelosztási engedély az 
engedélyesnek az abban felsorolt eszközök üzemeltetésére biztosít kizárólagos jogot.”” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 25, 29, 31, 37, 58, számú pontjában 

foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/43/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

27. Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésében a GET 9. § (5)-
(7) bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 

/9. § (2) A GET 9. §-ának (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
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„(5) A [földgáztárolásra] gáztárolásra vonatkozó működési engedély alapján az 
engedélyes a környezetvédelem kellő figyelembevételével köteles és jogosult az engedélyével 
érintett földgáztárolók és berendezéseik üzemeltetésére, valamint a 17. § (1) bekezdés b) pontja 
szerinti hosszú távú fejlesztési irányelvben meghatározottaknak megfelelő fejlesztésre.  

 
(6) A [földgázszállításra] gázszállításra vonatkozó működési engedély alapján az 

engedélyes a környezetvédelem kellő figyelembevételével köteles és jogosult az engedélyével 
érintett szállítóvezetékek és berendezéseik üzemeltetésére, valamint a 17. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti hosszú távú fejlesztési irányelvben meghatározottaknak megfelelő fejlesztésre.  

 
(7) A [földgázelosztásra] gázelosztásra vonatkozó működési engedély alapján az 

engedélyes a környezetvédelem kellő figyelembevételével az engedélyével érintett 
elosztóvezetékeket és berendezéseiket üzemelteti, karbantartja, és a 17. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti hosszú távú fejlesztési irányelvben meghatározottaknak megfelelően fejleszti. 
Azoknak az elosztóvezetékeknek az esetében, amelyek többségi tulajdonával az elosztói 
engedélyes nem rendelkezik, a fejlesztést a tulajdonos végzi.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 23, 32, 40, 47, 49, 52, 

56, 57, 59, 75, 81, 82, 83, 86, 88, 90, 92, számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/30/10. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet, (a Gazdasági biz. 
ülésén az előterjesztő a tárca álláspontját közölte) 

 
 
 

28. Balla György és Lázár Mózes képviselők a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésében 
a GET 9. § (5) bekezdésének a következő kiegészítését javasolják: 
 

/(2) A GET 9. §-ának (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
„(5) A földgáztárolásra vonatkozó működési engedély alapján – beleértve a biztonsági 

földgáztárolást is – az engedélyes a környezetvédelem kellő figyelembevételével köteles és 
jogosult az engedélyével érintett földgáztárolók és berendezéseik üzemeltetésére, valamint a 
17. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hosszú távú fejlesztési irányelvben meghatározottaknak 
megfelelő fejlesztésre. A biztonsági földgázkészletezést elő kell készíteni úgy, hogy 2010-től – 
három éves felfutást követően – a biztonsági földgáztárolóban az ország akkor várható 10 napi 
téli fogyasztásának megfelelő készlet álljon rendelkezésre.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/34. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

29. Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 4. § (2) 
bekezdésében a GET 9. § (7) bekezdésének a módosítását javasolják: 
 

/(2) A GET 9. §-ának (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 

 
„(7) A földgázelosztásra vonatkozó működési engedély alapján az engedélyes a 

környezetvédelem kellő figyelembevételével köteles és kizárólagosan jogosult az engedélyével 
érintett [elosztóvezetékeket és berendezéseiket üzemelteti, karbantartja,] elosztóvezetékek és 
berendezéseik üzemeltetésére, karbantartására, és a 17. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hosszú 
távú fejlesztési irányelvben meghatározottaknak megfelelően [fejleszti] történő fejlesztésére. 
Azoknak az elosztóvezetékeknek az esetében, amelyek többségi tulajdonával az elosztói 
engedélyes nem rendelkezik, a fejlesztést a tulajdonos [végzi] köteles végezni.” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 25, 26, 31, 37, 58, számú pontjában 

foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/43/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

30. Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésében a GET 9. § (7) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) A GET 9. §-ának (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: / 
 
„(7) A földgázelosztásra vonatkozó működési engedély alapján az engedélyes a 

környezetvédelemre vonatkozó külön jogszabályok  [kellő] figyelembevételével az 
engedélyével érintett elosztóvezetékeket és berendezéseiket üzemelteti, karbantartja, és a 17. § 
(1) bekezdés b) pontja szerinti hosszú távú fejlesztési irányelvben meghatározottaknak 
megfelelően fejleszti. Azoknak az elosztóvezetékeknek az esetében, amelyek többségi 
tulajdonával az elosztói engedélyes nem rendelkezik, a fejlesztést a tulajdonos végzi.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/12., 13., 14. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja 

- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

31. Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 5. §-ában a GET 
14. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/5. § A GET 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 

„14. § (1) [Azokon a településeken, településrészeken és területeken, ahol a 
földgázipari vállalkozás elosztási engedéllyel rendelkezik,] A földgázelosztásba bekapcsolt 
minden fogyasztó jogosult a jogszabályban meghatározott minőségű földgázellátásra, valamint 
ennek megvalósítása érdekében átlátható, összehasonlítható, ésszerű, a fogyasztó által igénybe 
vett vételezési módhoz igazodó pénzügyi és műszaki feltételek szerint az elosztóvezetékhez 
hozzáférni. 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 25, 26, 29, 37, 58, számú pontjában 

foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/43/4. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

32. Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a GET 14. § (1), (2) és (4) 
bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 

„5. § 
 
/A GET 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
„14. § (1) Azokon a településeken, településrészeken és területeken, ahol a 

[földgázipari] gázipari vállalkozás elosztási engedéllyel rendelkezik, minden fogyasztó 
jogosult a jogszabályban meghatározott minőségű [földgázellátásra] gázellátásra, valamint 
ennek megvalósítása érdekében átlátható, összehasonlítható, ésszerű, a fogyasztó által igénybe 
vett vételezési módhoz igazodó pénzügyi és műszaki feltételek szerint az elosztóvezetékhez 
hozzáférni. 



 21

 
(2) A [földgázellátás] gázellátás történhet:  
a) a feljogosított fogyasztóval kötött szerződés alapján, továbbá  
b) közüzemi szerződés keretében.  
 
 
(4) A rendszerirányító az engedélyesek bevonásával – a vezetékes [propán-, 

butángázt] biogázt, egyéb gázfajtákat  és ezek elegyeit elosztó és szolgáltató engedélyesek 
kivételével – köteles kidolgozni az együttműködő [földgázrendszer] gázrendszer működésére 
vonatkozó szabályokat, eljárásokat és módszereket, a kereskedelmi, elszámolási-mérési és 
adatforgalmi megállapodások minimális tartalmi elemeit, valamint a rendszerirányítás 
részletes szabályait tartalmazó üzemi és kereskedelmi szabályzatot. Az üzemi és kereskedelmi 
szabályzatnak a [földgáz] gáz tárolására, szállítására, elosztására, valamint a szervezett 
[földgázpiac] gázpiac működésére vonatkozó fejezeteire az engedélyesek kötelesek javaslatot 
adni.” 
 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 23, 27, 40, 47, 49, 52, 

56, 57, 59, 75, 81, 82, 83, 86, 88, 90, 92, számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/30/11. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Környezetvédelmi biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet, (a Gazdasági biz. 
ülésén az előterjesztő a tárca álláspontját közölte) 

 
 
 

33. Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a GET 14. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/A GET 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
„14. § (5) Az üzemi és kereskedelmi szabályzatot az ellátásbiztonság, a minőségi 

követelmények, a versenysemlegesség, a rendszerhez való szabad hozzáférés, a háztartási és 
kommunális fogyasztók ellátásának elsőbbsége, a legkisebb költség [, valamint a tartós 
működéshez szükséges nyereségesség elve] figyelembevételével kell kidolgozni. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/11. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja 

- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

34. Püski András képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a GET 14. § (5) 
bekezdésének a következő kiegészítését javasolja: 
 

/A GET 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
„14. § (5) Az üzemi és kereskedelmi szabályzatot az ellátásbiztonság, a minőségi 

követelmények, a versenysemlegesség, a rendszerhez való szabad hozzáférés, a háztartási és 
kommunális fogyasztók ellátásának elsőbbsége, a GET 36. § (7), a legkisebb költség, valamint 
a tartós működéshez szükséges nyereségesség elve figyelembevételével kell kidolgozni. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/23. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

35. Podolák György, Szalay Gábor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat 5. 
§-ában a GET 14. § (5) bekezdésének a következő kiegészítését javasolják: 
 

/A GET 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„14. § (5) Az üzemi és kereskedelmi szabályzatot az ellátásbiztonság, a minőségi 
követelmények, a versenysemlegesség, a rendszerhez való szabad hozzáférés, a háztartási és a 
külön jogszabályban meghatározott kommunális fogyasztók ellátásának elsőbbsége, a 
legkisebb költség, valamint a tartós működéshez szükséges nyereségesség elve 
figyelembevételével kell kidolgozni.”

 
Indokolás: Lásd a T/15819/45. sz. módosító javaslat 

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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36. Nagy Kálmán képviselő a törvényjavaslat 6. §-ában a GET 14/A. § (2) 

bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/A GET a 14. §-t követően a következő 14/A. §-sal egészül ki: / 
 
 
„14/A. § (2) Az adatkezelő a kezelt személyes adatot haladéktalanul törli, ha [nem az 

(1) bekezdésben meghatározott célból történt az adatkezelés, vagy] az adatkezelés célja 
megszűnt.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/10. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

37. Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslatot új 7. §-sal 
javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása 
értelemszerűen változik): 
 

„7. § A GET 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A Hivatal az engedélyezési eljárás során – az érintett szakhatóságok 

véleményének figyelembevételével – vizsgálja a kérelemben megjelölt település, 
településrész, terület esetében a földgázrendszer létesítésének pénzügyi-gazdasági feltételeit.”” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 25, 26, 29, 31, 58, számú pontjában 

foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/43/5. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Költségvetési biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője az Emberi jogi biz. ülésén nem ért 
egyet, a Gazdasági biz. ülésén és a Költségvetési biz. ülésén 
egyetért 
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38. Podolák György, Szalay Gábor és Göndör István képviselők a törvényjavaslatot 

új 7. §-sal javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok 
számozása értelemszerűen változik): 
 

„7.§ 
 

(1) A GET 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az üzemviteli irányítási feladatokat ellátó engedélyesek közül rendszerirányító 

feladatkörrel a Hivatal által kijelölt egy szállítói engedélyes rendelkezik, amely 
rendszerirányítói engedélyt kap. A rendszerirányító engedélyes tevékenységének ellátásához 
az engedélyesek és a rendszerhasználók kötelesek a rendszeregyensúly fenntartásához 
szükséges operatív jellegű adatokat folyamatosan szolgáltatni. Az adatszolgáltatási 
kötelezettséget az üzemi és kereskedelmi szabályzat tartalmazza.” 

 
(2) A GET 16. § (2) bekezdés c)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/(2) A rendszerirányító engedélyes feladata:/ 
„c) a rendszerszintű szolgáltatások tervezése, biztosítása, igénybevételének 

szabályozása és mennyiségi és pénzügyi elszámolása, különös tekintettel a rendszeregyensúly 
biztosításának eszközeire, 

d) az együttműködő földgázrendszer biztonságos és hatékony működése érdekében a 
rendszeregyensúly megtervezése, valamint a szükséges fogyasztást korlátozó intézkedések 
elrendelése az üzemi és kereskedelmi szabályzatban rögzített elvek szerint,”” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/46. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

39. Podolák György, Szalay Gábor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat 7. 
§-ában a GET 20/A. § (1) bekezdés c) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 

„7. § 

 

/A GET a 20. §-t követően a következő 20/A. §-sal egészül ki:/ 
 

/20/A. § (1) Az a földgázipari vállalkozás, amely új határkeresztező szállítóvezetéket, 
illetve tárolót (a továbbiakban együtt: új infrastruktúra) kíván létrehozni, a Hivatalnál 
kérelmezheti az új infrastruktúra egészére vagy annak egy részére vonatkozóan meghatározott 
ideig a földgázrendszerben alkalmazott díjmegállapítási szabályok, valamint a 30. § (1) és (2) 
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bekezdései szerinti kötelezettségek teljesítése alóli teljes vagy részbeni mentességet (a 
továbbiakban: mentesség) abban az esetben, ha:/ 

 
„c) az új infrastruktúra [üzemeltetője] tulajdonosa olyan jogi személy, amely 

legalább jogi személyiség tekintetében elkülönül azon rendszerüzemeltetőtől melynek 
rendszeréhez [nem rendelkezik azon hálózatok működtetésére vonatkozó engedéllyel, 
amelyhez] az új infrastruktúra kapcsolódik;” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/47. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

40. Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 7. §-ában a GET 20/A. § (1) bekezdése 
felvezető szövegének és e) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

„7. § 
 
/A GET a 20. §-t követően a következő 20/A. §-sal egészül ki: / 
 
/20/A. § (1) Az a földgázipari vállalkozás, amely új határkeresztező szállítóvezetéket, 

illetve tárolót (a továbbiakban együtt: új infrastruktúra) kíván létrehozni, a Hivatalnál 
kérelmezheti az új infrastruktúra egészére vagy annak egy részére vonatkozóan meghatározott 
ideig a földgázrendszerben alkalmazott díjmegállapítási szabályok, valamint a 30. § (1) és (2) 
bekezdései szerinti kötelezettségek teljesítése alóli teljes vagy részbeni mentességet (a 
továbbiakban: mentesség) abban az esetben, ha:/ 

 
„20/A. § (1) Az a [földgázipari] gázipari vállalkozás, amely új határkeresztező 

szállítóvezetéket, illetve tárolót (a továbbiakban együtt: új infrastruktúra) kíván létrehozni, a 
Hivatalnál kérelmezheti az új infrastruktúra egészére vagy annak egy részére vonatkozóan 
meghatározott ideig a [földgázrendszerben] gázrendszerben alkalmazott díjmegállapítási 
szabályok, valamint a 30. § (1) és (2) bekezdései szerinti kötelezettségek teljesítése alóli teljes 
vagy részbeni mentességet (a továbbiakban: mentesség) abban az esetben, ha:  

  
e) a mentesség megadása nincs hátrányos hatással a versenyre, illetve a 

[földgázrendszer] gázrendszer hatékony működésére, vagy annak a rendszernek a hatékony 
működésére, amelyre az új infrastruktúra rácsatlakozik. 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 23, 27, 32, 47, 49, 52, 

56, 57, 59, 75, 81, 82, 83, 86, 88, 90, 92, számú pontjában foglaltakkal. 
 
Indokolás: Lásd a T/15819/30/12. sz. módosító javaslat 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Környezetvédelmi biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet, (a Gazdasági biz. 
ülésén az előterjesztő a tárca álláspontját közölte) 

 
 
 

41. Podolák György, Szalay Gábor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat 7. 
§-ában a GET 20/A. § (7) bekezdésének a következő kiegészítését javasolják: 
 

„7. § 
 

/A GET a 20. §-t követően a következő 20/A. §-sal egészül ki:/ 

/20/A. § (1) Az a földgázipari vállalkozás, amely új határkeresztező szállítóvezetéket, 
illetve tárolót (a továbbiakban együtt: új infrastruktúra) kíván létrehozni, a Hivatalnál 
kérelmezheti az új infrastruktúra egészére vagy annak egy részére vonatkozóan meghatározott 
ideig a földgázrendszerben alkalmazott díjmegállapítási szabályok, valamint a 30. § (1) és (2) 
bekezdései szerinti kötelezettségek teljesítése alóli teljes vagy részbeni mentességet (a 
továbbiakban: mentesség) abban az esetben, ha:/ 

 

„20/A. § (7) Abban az esetben, ha az Európai Bizottság a mentességadás feltételeinek 
módosítását kéri, vagy a javaslattal nem ért egyet, a miniszter a javaslatot átdolgozásra 
visszaküldi a Hivatal részére.” 

 
Indokolás: Lásd a T/15819/48. sz. módosító javaslat 

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

42. Podolák György, Szalay Gábor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat 8. 
§-ában a GET 22. § (10) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„8. § 
 

/A GET 22. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:/ 

„(10) A szállítói és elosztói engedélyes köteles a fogyasztó számára az üzemi és 
kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerinti fogyasztásmérő és adatátviteli 
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berendezést térítésmentesen biztosítani[, amennyiben]. Amennyiben a fogyasztó új 
engedélyessel köt gázellátási szerződést és a szállítói vagy az elosztói engedélyes ezzel 
összefüggésben a fogyasztásmérőt illetve adatátviteli berendezést lecseréli, a cserére 
tekintettel az engedélyes nem követelheti a fogyasztótól költségei megtérítését, és a csere 
költségeit a 48. § (2) bekezdésének alkalmazásában a hatékonyan működő engedélyes 
költségeként sem lehet figyelembe venni. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/49. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

43. Püski András képviselő a törvényjavaslat 9. §-a helyébe – a GET 27. §-át 
érintően – az alábbi új rendelkezés felvételét javasolja: 
 

„[9. § 
 
A GET a 27. §-t követően a következő 27/A. §-sal egészül ki: 
 
„27/A. § (1) Telephelyi vezetéken keresztül földgázt értékesítő gazdálkodó 

szervezetek jogosultak a Hivatalhoz az általuk e törvény hatálybalépését megelőzően 
létesített vagy üzemeltetett telephelyi vezeték működtetésére vonatkozó engedély iránti 
kérelmet benyújtani. Amennyiben az érintett gazdálkodó szervezetek nem élnek e 
jogosultságukkal, a Hivatal a telephelyi vezetéken keresztül földgázt vételező fogyasztók 
kérelmére a vezetéket telephelyi vezetékké nyilváníthatja. A telephelyi vezeték létesítésére 
és üzemeltetésére vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg.  

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti telephelyi vezeték működtetésére vonatkozó engedélyt 

egyszerűsített eljárásban kell kiadni.  
 
(3) A telephelyi vezeték engedélyeztetési eljárásában a kérelemhez mellékelni kell  
a) a szállítói, illetve elosztói engedélyes hozzájárulását, valamint arra vonatkozó 

nyilatkozatát, hogy a telephelyi vezetékről vételező fogyasztóknak a szállítói, illetve az 
elosztói vezetékhez történő csatlakoztatása aránytalan költséggel vagy nehézséggel járna,  

b) a telephelyi vezetéken keresztül ellátni kívánt közüzemi fogyasztók esetén a 
fogyasztók ellátása érdekében a kérelmező és a közüzemi szolgáltató között létrejött 
előzetes megállapodást,  

c) a telephelyi vezeték műszaki-biztonsági megfelelőségének a gázcsatlakozó-
vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló 
külön jogszabályban meghatározott hatóság által kiadott igazolását.  

 
 
(4) A telephelyi vezeték üzemeltetője köteles  
a) az általa üzemeltetett vezetéket biztonságosan, a környezetvédelmi és műszaki 

követelmények figyelembevételével fenntartani és üzemeltetni,  
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b) a karbantartási, javítási és felújítási munkákat időben elvégezni, továbbá  
c) a telephelyi vezetékről földgázt vételezni szándékozó fogyasztó számára 

méltányos díjért a földgázellátást biztosítani.  
 
 
(5) Amennyiben a telephelyi vezetéken keresztül földgázt vételező fogyasztók a 

szállítói, illetve elosztói vezetékhez történő csatlakozást kérik, a telephelyi vezeték 
üzemeltetője a csatlakozásig köteles a telephelyi vezetékhez való hozzáférést változatlan 
feltételekkel biztosítani, valamint a csatlakozás érdekében a szállítói, illetve elosztói 
engedélyessel együttműködni.  

 
 
(6) A Hivatal a telephelyi vezeték engedélyesével szemben a jogszabályban, illetve 

az engedélyben meghatározott kötelezettségek megszegése esetén, kérelemre vagy 
hivatalból indult eljárás során a 13. §-ban meghatározott jogkövetkezményeket 
alkalmazhatja, vagy a telephelyi vezetéket elosztói vezetékké nyilváníthatja.]” 
 
 
 

„9. § 
 
/A GET a 27. §-t követően a következő 27/A. §-sal egészül ki:/ 
 
„27/A. § (1) Amennyiben egybefüggő telephelyen belüli csatlakozó, vagy fogyasztói 

vezetékről több fogyasztót is ellát a szállítói, vagy fogyasztói engedélyes úgy a Hivatal 
hozzájárulásával a vezeték telephelyi vezetékké minősíthető a vezeték tulajdonosának kérésére 
és ezen keresztül a gázellátás fenntartható. A telephelyi vezeték létesítésére és üzemeltetésére 
vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg, mely jogszabály tartalmazza 
a vezetékhasználati díj szállítói, vagy elosztó engedélyes és a telephelyi vezeték tulajdonosa 
közti megosztásának alapelveit.  

 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti telephelyi vezeték működtetésére vonatkozó engedélyt 

egyszerűsített eljárásban kell kiadni.  
 
(3) A telephelyi vezeték engedélyeztetési eljárásában a kérelemhez mellékelni kell  
 
a) a szállítói, illetve elosztói engedélyes nyilatkozatát, hogy a telephelyi vezetékről 

vételező fogyasztóknak a szállítói, illetve az elosztói vezetékhez történő csatlakoztatása 
aránytalan, általa nem vállalt költséggel vagy nehézséggel járna, 

 
b) a kérelmező és a szállítói, illetve elosztói engedélyes között létrejött előzetes 

megállapodást, melyet a szállítói, illetve elosztói engedélyes köteles megkötni, amennyiben az 
érintett fogyasztók ellátását másként nem tudja megoldani. 

 
c) a telephelyi vezeték műszaki-biztonsági megfelelőségének a gázcsatlakozó-

vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló 
külön jogszabályban meghatározott hatóság által a telephelyi vezeték tulajdonosának kiadott 
igazolását.  
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d) A telephelyi vezeték tulajdonosa és a telephelyi vezeték üzemeltetési jogosultságával 
rendelkező között a vezeték üzemeltetésére vonatkozó megállapodást, vagy igazolást arról, 
hogy a telephelyi vezeték tulajdonosa rendelkezik üzemeltetési jogosultsággal. 

 
 
(4) A telephelyi vezeték üzemeltetője köteles  
 
a) az általa üzemeltetett vezetéket biztonságosan, a környezetvédelmi és műszaki 

követelmények figyelembevételével fenntartani és üzemeltetni,  
 
b) a karbantartási, javítási és felújítási munkákat időben elvégezni, továbbá  
 
c) a telephelyi vezetékről földgázt vételezni szándékozó fogyasztó számára a 

földgázellátást biztosítani.  
 
 
(5) Amennyiben a telephelyi vezetéken keresztül földgázt vételező fogyasztók a 

szállítói, illetve elosztói vezetékhez történő csatlakozást kérik, a telephelyi vezeték 
üzemeltetője a csatlakozásig köteles a telephelyi vezetékhez való hozzáférést változatlan 
feltételekkel biztosítani, valamint a csatlakozás érdekében a szállítói, illetve elosztói 
engedélyessel együttműködni.  

 
 
(6) A Hivatal a telephelyi vezeték engedélyesével szemben a jogszabályban, illetve az 

engedélyben meghatározott kötelezettségek megszegése esetén, kérelemre vagy hivatalból 
indult eljárás során a 13. §-ban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/6. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

44. Podolák György, Szalay Gábor és Göndör István képviselők a törvényjavaslat 
9. §-ában a GET 27/A. §-ának a következő módosítását javasolják: 
 

„9. § 
 

A GET a 27. §-t követően a következő 27/A. §-sal egészül ki: 

 
„27/A. § (1) Telephelyi vezetéken keresztül földgázt értékesítő gazdálkodó 

szervezetek [jogosultak] kötelesek a [Hivatalhoz] bányafelügyelethez az általuk e törvény 
hatálybalépését megelőzően létesített vagy üzemeltetett telephelyi vezeték 
[működtetésére vonatkozó engedély] célvezetékké vagy elosztóvezetékké történő 
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átminősítése iránti kérelmet benyújtani. [Amennyiben az érintett gazdálkodó 
szervezetek nem élnek e jogosultságukkal, a Hivatal a telephelyi vezetéken keresztül 
földgázt vételező fogyasztók kérelmére a vezetéket telephelyi vezetékké 
nyilváníthatja. A telephelyi vezeték létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó részletes 
szabályokat külön jogszabály határozza meg.]  

(2) Az (1) bekezdés szerinti telephelyi vezeték [működtetésére vonatkozó 
engedélyt egyszerűsített eljárásban kell kiadni] célvezetékké vagy elosztóvezetékké 
történő átminősítéséről az üzemeltető gazdálkodó szervezetek 2005. december 31-ig 
kötelesek gondoskodni. 

 

(3) A telephelyi vezeték [engedélyeztetési eljárásában] átminősítésére irányuló 
eljárásban a kérelemhez mellékelni kell 

a) a szállítói, illetve elosztói engedélyes hozzájárulását, valamint arra vonatkozó 
nyilatkozatát, hogy a telephelyi vezetékről vételező fogyasztóknak a szállítói, illetve az 
elosztói vezetékhez történő csatlakoztatása aránytalan költséggel vagy nehézséggel járna, 

b) a telephelyi vezetéken keresztül ellátni kívánt közüzemi fogyasztók esetén a 
fogyasztók ellátása érdekében a kérelmező és a közüzemi szolgáltató között létrejött 
előzetes megállapodást, 

c) a telephelyi vezeték műszaki-biztonsági megfelelőségének a gázcsatlakozó-
vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 
szóló külön jogszabályban meghatározott hatóság által kiadott igazolását. 

 

(4) A telephelyi vezeték üzemeltetője az átminősítésig köteles 
a) az általa üzemeltetett vezetéket biztonságosan, a környezetvédelmi és műszaki 

követelmények figyelembevételével fenntartani és üzemeltetni, 
b) a karbantartási, javítási és felújítási munkákat időben elvégezni, továbbá 
c) a telephelyi vezetékről földgázt vételezni szándékozó fogyasztó számára 

méltányos díjért a földgázellátást biztosítani. 
 

(5) Amennyiben a telephelyi vezetéken keresztül földgázt vételező fogyasztók a 
szállítói, illetve elosztói vezetékhez történő csatlakozást kérik, a telephelyi vezeték 
üzemeltetője a csatlakozásig köteles a telephelyi vezetékhez való hozzáférést változatlan 
feltételekkel biztosítani, valamint a csatlakozás érdekében a szállítói, illetve elosztói 
engedélyessel együttműködni. 

 
(6) A Hivatal a telephelyi vezeték engedélyesével szemben a jogszabályban, illetve az 

engedélyben meghatározott kötelezettségek megszegése esetén, kérelemre vagy hivatalból 
indult eljárás során a 13. §-ban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja[, vagy a 
telephelyi vezetéket elosztói vezetékké nyilváníthatja].” 

 
 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 24, 87, 100, számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/44/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

45. Márton Attila képviselő a törvényjavaslat 9. §-ában a GET 27/A. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 

„9. § 
 
/A GET a 27. §-t követően a következő 27/A. §-sal egészül ki:/ 
 
„27/A. § (1) [Telephelyi vezetéken keresztül földgázt értékesítő gazdálkodó 

szervezetek jogosultak a Hivatalhoz az általuk e törvény hatálybalépését megelőzően 
létesített vagy üzemeltetett telephelyi vezeték működtetésére vonatkozó engedély iránti 
kérelmet benyújtani. Amennyiben az érintett gazdálkodó szervezetek nem élnek e 
jogosultságukkal, a Hivatal a telephelyi vezetéken keresztül földgázt vételező fogyasztók 
kérelmére a vezetéket telephelyi vezetékké nyilváníthatja.] Amennyiben egybefüggő 
telephelyen belüli csatlakozó, vagy fogyasztói vezetékről több fogyasztót is ellát a szállítói, 
vagy fogyasztói engedélyes  úgy a Hivatal hozzájárulásával a vezeték telephelyi vezetékké 
minősíthető a vezeték tulajdonosának kérésére és ezen keresztül a gázellátás fenntartható. A 
telephelyi vezeték létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó részletes szabályokat külön 
jogszabály határozza meg, mely jogszabály tartalmazza a vezetékhasználati díj szállítói, vagy 
elosztó engedélyes és a telephelyi vezeték tulajdonosa közti megosztásának alapeveit. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti telephelyi vezeték működtetésére vonatkozó engedélyt 

egyszerűsített eljárásban kell kiadni.  
 
(3) A telephelyi vezeték engedélyeztetési eljárásában a kérelemhez mellékelni kell  
a) a szállítói, illetve elosztói engedélyes [hozzájárulását, valamint arra vonatkozó] 

nyilatkozatát, hogy a telephelyi vezetékről vételező fogyasztóknak a szállítói, illetve az elosztói 
vezetékhez történő csatlakoztatása aránytalan  általa nem vállalt költséggel vagy nehézséggel 
járna,  

b) [a telephelyi vezetéken keresztül ellátni kívánt közüzemi fogyasztók esetén a 
fogyasztók ellátása érdekében] a kérelmező és a [közüzemi szolgáltató] szállítói ill. elosztói 
engedélyes között létrejött előzetes megállapodást, melyet a szállítói ill. elosztói engedélyes 
köteles megkötni, amennyiben az érintett fogyasztók ellátását másként nem tudja megoldani, 

c) a telephelyi vezeték műszaki-biztonsági megfelelőségének a gázcsatlakozó-
vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló 
külön jogszabályban meghatározott hatóság által  a telephelyi vezeték tulajdonosának kiadott 
igazolását, 

d) a telephelyi vezeték tulajdonosa és telephelyi vezeték üzemeltetési jogosultságával 
rendelkező között a vezeték üzemeltetésére vonatkozó megállapodást, vagy igazolást arról, 
hogy a telephelyi vezeték tulajdonosa rendelkezik üzemeltetési jogosultsággal. 

 
 
(4) A telephelyi vezeték üzemeltetője köteles  
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a) az általa üzemeltetett vezetéket biztonságosan, a környezetvédelmi és műszaki 
követelmények figyelembevételével fenntartani és üzemeltetni,  

b) a karbantartási, javítási és felújítási munkákat időben elvégezni, továbbá  
c) a telephelyi vezetékről földgázt vételezni szándékozó fogyasztó számára [méltányos 

díjért] a földgázellátást biztosítani.  
 
 
(5) Amennyiben a telephelyi vezetéken keresztül földgázt vételező fogyasztók a 

szállítói, illetve elosztói vezetékhez történő csatlakozást kérik, a telephelyi vezeték 
üzemeltetője a csatlakozásig köteles a telephelyi vezetékhez való hozzáférést változatlan 
feltételekkel biztosítani, valamint a csatlakozás érdekében a szállítói, illetve elosztói 
engedélyessel együttműködni.  

 
 
(6) A Hivatal a telephelyi vezeték engedélyesével szemben a jogszabályban, illetve az 

engedélyben meghatározott kötelezettségek megszegése esetén, kérelemre vagy hivatalból 
indult eljárás során a 13. §-ban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja[, vagy a 
telephelyi vezetéket elosztói vezetékké nyilváníthatja].” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/22. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

46. Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 9. §-át új (1) 
bekezdéssel - a GET 27/A. § (1) bekezdését érintően - javasolják kiegészíteni (a módosító 
javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 
 

„9. § 
 

(1) A GET 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A feljogosított fogyasztó földgázellátás iránti igényének kielégítése érdekében a 

Hivatal előzetes hozzájárulásával célvezeték létesíthető. A Hivatal a célvezeték létesítéséhez 
akkor adhat előzetes hozzájárulást, ha a feljogosított fogyasztó igényének kielégítésére a 
szállítói, illetve az elosztói engedélyes nem rendelkezik megfelelő szabad kapacitással, 
továbbá a célvezeték létesítése nem sérti az országos gázellátás rendszerszinten értékelt 
legkisebb költségének elvét.”” 

 
Indokolás: Lásd a T/15819/50. sz. módosító javaslat 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

47. Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésében a GET 27/A. § 
(1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„9. § 
 
/A GET a 27. §-t követően a következő 27/A. §-sal egészül ki:/ 
 
„27/A. § (1) Telephelyi vezetéken keresztül [földgázt] gázt értékesítő gazdálkodó 

szervezetek jogosultak a Hivatalhoz az általuk e törvény hatálybalépését megelőzően létesített 
vagy üzemeltetett telephelyi vezeték működtetésére vonatkozó engedély iránti kérelmet 
benyújtani. Amennyiben az érintett gazdálkodó szervezetek nem élnek e jogosultságukkal, a 
Hivatal a telephelyi vezetéken keresztül [földgázt] gázt vételező fogyasztók kérelmére a 
vezetéket telephelyi vezetékké nyilváníthatja. A telephelyi vezeték létesítésére és 
üzemeltetésére vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg.”” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 23, 27, 32, 40, 49, 52, 

56, 57, 59, 75, 81, 82, 83, 86, 88, 90, 92, számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/30/13. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Környezetvédelmi biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet, (a Gazdasági biz. 
ülésén az előterjesztő a tárca álláspontját közölte) 

 
 
 

48. Püski András képviselő a törvényjavaslat 9. §-ában a GET 27/A. § (1) és (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„9. § 
 
/A GET a 27. §-t követően a következő 27/A. §-sal egészül ki:/ 
 
„27/A. § (1) Telephelyi vezetéken keresztül földgázt értékesítő gazdálkodó szervezetek 

jogosultak a Hivatalhoz az általuk e törvény hatálybalépését [megelőzően] követően létesített 
vagy üzemeltetett telephelyi vezeték működtetésére vonatkozó engedély iránti kérelmet 
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benyújtani. Amennyiben az érintett gazdálkodó szervezetek nem élnek e jogosultságukkal, a 
Hivatal a telephelyi vezetéken keresztül földgázt vételező fogyasztók kérelmére a vezetéket 
telephelyi vezetékké nyilváníthatja. A telephelyi vezeték létesítésére és üzemeltetésére 
vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg.  

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti telephelyi vezeték létesítésére és működtetésére vonatkozó 

engedélyt egyszerűsített eljárásban kell kiadni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/29. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

49. Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésében a GET 27. § (4) 
és (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„9. § 
 
/A GET a 27. §-t követően a következő 27/A. §-sal egészül ki:/ 
 
„(4) A telephelyi vezeték üzemeltetője köteles  
a) az általa üzemeltetett vezetéket biztonságosan, a környezetvédelmi és műszaki 

követelmények figyelembevételével fenntartani és üzemeltetni,  
b) a karbantartási, javítási és felújítási munkákat időben elvégezni, továbbá  
c) a telephelyi vezetékről [földgázt] gázt vételezni szándékozó fogyasztó számára 

méltányos díjért a [földgázellátást] gázellátást biztosítani.  
 
(5) Amennyiben a telephelyi vezetéken keresztül [földgázt] gázt vételező fogyasztók a 

szállítói, illetve elosztói vezetékhez történő csatlakozást kérik, a telephelyi vezeték 
üzemeltetője a csatlakozásig köteles a telephelyi vezetékhez való hozzáférést változatlan 
feltételekkel biztosítani, valamint a csatlakozás érdekében a szállítói, illetve elosztói 
engedélyessel együttműködni.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 23, 27, 32, 40, 47, 52, 

56, 57, 59, 75, 81, 82, 83, 86, 88, 90, 92, számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/30/14. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Környezetvédelmi biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet, (a Gazdasági biz. 
ülésén az előterjesztő a tárca álláspontját közölte) 
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50. Podolák György, Szalay Gábor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat 

10. §-ában a GET 30. §-át új (1) és (4) bekezdéssel javasolják kiegészíteni:  
 

„10. § 
 

A GET 30. §-ának [(2) és (3) bekezdése] (1)-(4) bekezdései helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 

 
„(1) A szállítói engedélyes köteles a közüzemi nagykereskedő, a rendszerirányító, a 

kereskedők, saját felhasználásuk mértékéig a feljogosított fogyasztók és az általa termelt 
földgáz mértékéig a földgáztermelő részére az üzemeltetésében álló rendszer szabad 
kapacitását díj ellenében rendelkezésre bocsátani. A rendszerirányító jogosult a lekötött és a 
gáznapon belül nem kihasznált kapacitásokat rendszeregyensúlyozási céllal, díjfizetés nélkül 
igénybe venni.” 

(2) A tárolói engedélyes köteles a közüzemi nagykereskedő részére a háztartási 
fogyasztók és a külön jogszabályban meghatározott kommunális fogyasztók ellátását szolgáló 
földgáz mértékéig, valamint a rendszeregyensúly fenntartása érdekében szükséges mértékig a 
rendszerirányító részére az üzemeltetésében álló rendszer szabad kapacitását díj ellenében 
rendelkezésre bocsátani. 

(3) A tárolói engedélyes az üzemeltetésében álló rendszernek a (2) bekezdésben foglalt 
kötelezettségei teljesítése után fennmaradó szabad kapacitását nyilvános, átlátható, az egyenlő 
bánásmód követelményének megfelelő kereskedelmi feltételek mellett köteles a közüzemi 
nagykereskedő, kereskedők, valamint – saját felhasználásuk mértékéig – a feljogosított 
fogyasztók rendelkezésére bocsátani.” 

„(4) Az elosztói engedélyes köteles a közüzemi szolgáltatók, a kereskedők, - saját 
felhasználásuk mértékéig - a feljogosított fogyasztók és az általa termelt földgáz mértékéig a 
földgáztermelő részére az üzemeltetésében álló rendszer szabad kapacitását díj ellenében 
rendelkezésre bocsátani.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/51. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

51. Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 10. §-át a GET 
30. § (6) bekezdését érintően új (2) bekezdéssel javasolják kiegészíteni: 
 

„10. § 
 

(1) A GET 30. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 

„(2) A tárolói engedélyes köteles a közüzemi nagykereskedő részére a háztartási 
fogyasztók és a külön jogszabályban meghatározott kommunális fogyasztók ellátását 
szolgáló földgáz mértékéig, valamint a rendszeregyensúly fenntartása érdekében szükséges 
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mértékig a rendszerirányító részére az üzemeltetésében álló rendszer szabad kapacitását díj 
ellenében rendelkezésre bocsátani. 

(3) A tárolói engedélyes az üzemeltetésében álló rendszernek a (2) bekezdésben 
foglalt kötelezettségei teljesítése után fennmaradó szabad kapacitását nyilvános, átlátható, az 
egyenlő bánásmód követelményének megfelelő kereskedelmi feltételek mellett köteles a 
közüzemi nagykereskedő, a kereskedők, valamint – saját felhasználásuk mértékéig – a 
feljogosított fogyasztók rendelkezésére bocsátani.” 

 
(2) A GET 30. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(6) Szabad kapacitást csak igazolt fogyasztói igény alapján lehet lekötni. A 

szerződéssel lekötött kapacitás szabadon értékesíthető, kivéve, ha a Hivatal kapacitáshiány 
miatt a rendszer adott részére vonatkozóan az értékesítést felfüggesztette. E rendelkezés 
alkalmazásában igazolt fogyasztói igénynek minősül kereskedelmi engedélyes esetén az 
engedélyesnek a Hivatalhoz benyújtott üzleti terve alapján meghatározott földgázvételezéshez 
szükséges kapacitásigény is.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/52. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

52. Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában a GET 30. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„10. § 
 

/A GET 30. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
„(2) A tárolói engedélyes köteles a közüzemi nagykereskedő részére a háztartási 

fogyasztók és a külön jogszabályban meghatározott kommunális fogyasztók ellátását szolgáló 
[földgáz] gáz mértékéig, valamint a rendszeregyensúly fenntartása érdekében szükséges 
mértékig a rendszerirányító részére az üzemeltetésében álló rendszer szabad kapacitását díj 
ellenében rendelkezésre bocsátani.”” 
 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 23, 27, 32, 40, 47, 49,  

56, 57, 59, 75, 81, 82, 83, 86, 88, 90, 92, számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/30/15. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja 

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Környezetvédelmi biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet, (a Gazdasági biz. 
ülésén az előterjesztő a tárca álláspontját közölte) 

 
 
 

53. Püski András képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában a GET 30. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

 
„10. § 

 
/A GET 30. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
(3) A tárolói engedélyes az üzemeltetésében álló rendszernek a (2) bekezdésben foglalt 

kötelezettségei teljesítése után fennmaradó szabad kapacitását nyilvános, átlátható, az egyenlő 
bánásmód követelményének megfelelő kereskedelmi feltételek mellett köteles a közüzemi 
nagykereskedő, kereskedők, valamint [– saját felhasználásuk mértékéig –] a feljogosított 
fogyasztók rendelkezésére bocsátani.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/27. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

54. Püski András képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a GET 31. § (4) bekezdés 
következő kiegészítését javasolja: 
 

„11. § 
 
/A GET 31. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
(4) A tárolói és a szállítói engedélyes az üzemeltetésében lévő rendszer szabad 

kapacitását először a kiegyensúlyozáshoz használt rendszerirányításhoz használt 
gázmennyiség mértékéig a rendszerirányítónak, azt követően a közüzemi nagykereskedőnek, 
az elosztói engedélyes a közüzemi szolgáltatónak és a GET 36. § (7) szerinti fogyasztóknak 
köteles felajánlani az (1) bekezdésben meghatározott fogyasztók ellátása céljából. Az (1) 
bekezdésben meghatározott fogyasztók tárolási, szállítási és elosztási igényének kielégítése 
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után rendelkezésre álló szabad kapacitásokat a tárolói és a szállítói engedélyes a közüzemi 
nagykereskedőnek, a kereskedőnek, termelőnek és a feljogosított fogyasztónak; az elosztói 
engedélyes a közüzemi szolgáltatónak, a kereskedőnek, termelőnek és a feljogosított 
fogyasztóknak köteles hozzáférhetővé tenni.” 
 
Megjegyzés: A módosítás a bekezdés jelölésének hiánya miatt jogtechnikai pontosítást igényel. 

 
Indokolás: Lásd a T/15819/26. sz. módosító javaslat 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

55. Podolák György, Szalay Gábor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat 
11. §-ában a GET 31. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„11. § 
 

/A GET 31. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(4) A tárolói és a szállítói engedélyes az üzemeltetésében lévő rendszer szabad 

kapacitását először a rendszerirányításhoz használt gázmennyiség mértékéig a 
rendszerirányítónak, azt követően [a közüzemi nagykereskedőnek, az elosztói engedélyes a 
közüzemi szolgáltatónak köteles felajánlani] az (1) bekezdésben meghatározott fogyasztók 
ellátása céljából köteles felajánlani az ilyen fogyasztókat ellátó rendszerhasználóknak. Az 
elosztói engedélyes az (1) bekezdésben meghatározott fogyasztók ellátása céljából köteles 
felajánlani szabad kapacitását az ilyen fogyasztókat ellátó rendszerhasználóknak. Az (1) 
bekezdésben meghatározott fogyasztók tárolási, szállítási és elosztási igényének kielégítése 
után rendelkezésre álló szabad kapacitásokat a tárolói és a szállítói engedélyes a közüzemi 
nagykereskedőnek, a kereskedőnek, termelőnek és a feljogosított fogyasztónak; az elosztói 
engedélyes a közüzemi szolgáltatónak, a kereskedőnek, termelőnek és a feljogosított 
fogyasztóknak köteles hozzáférhetővé tenni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/53. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

56. Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 12. §-ában a GET 32. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
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„12. § 

 
/A GET 32. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
„(1) A [földgázkereskedő] gázkereskedő engedélye alapján jogosult [földgázt] gázt 

más [földgázkereskedőtől] gázkereskedőtől, [földgáztermelőtől] gáztermelőtől, engedély 
birtokában határon keresztüli szállítással vásárolni, illetve a feljogosított fogyasztó, közüzemi 
nagykereskedő, más [földgázkereskedő] gázkereskedő, illetve a rendszeregyensúly 
fenntartása érdekében szükséges gázmennyiség mértékéig a rendszerirányító részére 
értékesíteni.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 23, 27, 32, 40, 47, 49, 

52, 57, 59, 75, 81, 82, 83, 86, 88, 90, 92, számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/30/16. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Környezetvédelmi biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet, (a Gazdasági biz. 
ülésén az előterjesztő a tárca álláspontját közölte) 

 
 
 

57. Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 13. §-ában a GET 33. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 

„13. § 
 
/(1) A GET 33. §-ának (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
„(12) Abban az esetben, ha a Hivatal a határozatában a [földgázrendszerhez] 

gázrendszerhez való hozzáférést megtiltotta, erről köteles haladéktalanul tájékoztatni az 
Európai Bizottságot az ügy iratainak egyidejű megküldésével. Az Európai Bizottság 
kezdeményezésére a Hivatal a határozatát négy héten belül felülvizsgálja.” 

 
 
(2) A GET 33. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(17) A Hivatal a (11) bekezdés szerinti, a [földgázrendszerhez] gázrendszerhez való 

hozzáférés megtiltásáról szóló határozatának meghozatala során a következő szempontokat 
veszi figyelembe:  

a) a kezdeményezés hatása a versenyre;  
b) a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítése és az ellátás biztonsága;  
c) a kezdeményező közüzemi nagykereskedő, illetve közüzemi szolgáltató helyzete a 

gázpiacon;  
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d) a [földgázipari] gázipari vállalkozások és a fogyasztók gazdasági és pénzügyi 
nehézségeinek súlyossága;  

e) a szóban forgó szerződés vagy szerződések aláírásának időpontja és feltételei, 
beleértve azt is, hogy milyen mértékben veszik figyelembe a piac változásait;  

f) a probléma megoldására tett erőfeszítések;  
g) az a mérték, amennyire az illető vállalkozás ésszerű körülmények között előre 

láthatta volna a hosszú távú szerződéses kötelezettségek elfogadásakor, hogy azok komoly 
nehézségeket fognak eredményezni;  

h) a [földgázrendszer] gázrendszer más külföldi rendszerekkel való összeköttetésének, 
valamint az együttes működtethetőségnek a módja és mértéke;  

i) a határkeresztező szállítóvezetékek technikai adatai.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 23, 27, 32, 40, 47, 49, 

52, 56, 59, 75, 81, 82, 83, 86, 88, 90, 92, számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/30/17. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Környezetvédelmi biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet, (a Gazdasági biz. 
ülésén az előterjesztő a tárca álláspontját közölte) 

 
 
 

58. Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslatot új 14. §-sal 
javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása 
értelemszerűen változik): 
 

”14. § 
 

(1) A GET 34. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A közüzemi szolgáltatói engedély kötelezettséget jelent és kizárólagos jogot 

biztosít a földgáz közüzemi szolgáltatására az engedélyben meghatározott településen, 
településrészen, területen, valamint az engedélyben meghatározott közüzemi fogyasztóknak.” 

 
(2) A GET 34. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(6) Az elosztói engedély kötelezettséget jelent és kizárólagos jogot biztosít a földgáz 

elosztására az engedélyben meghatározott településen, településrészen, vagy területen az 
engedélyben meghatározott és az engedélyes által üzemeltetett elosztóvezetékekre és 
berendezéseikre nézve.”” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 25, 26, 29, 31, 37, számú pontjában 

foglaltakkal. 
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Indokolás: Lásd a T/15819/43/6. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

59. Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 14. § (1) bekezdésében a GET 36. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„14. § 
 
/(1) A GET 36. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
„(2) A feljogosított fogyasztó [földgázigényét] gázigényét a közüzemi szolgáltatás 

keretei között, vagy – a közüzemi fogyasztó esetén a közüzemi szerződése felmondásával – a 
kereskedőtől, [földgáztermelőtől] gáztermelőtől, a szervezett  [földgázpiacról] gázpiacról 
való vásárlással vagy [földgázbehozatalból] gázbehozatalból elégítheti ki.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 23, 27, 32, 40, 47, 49, 

52, 56, 57, 75, 81, 82, 83, 86, 88, 90, 92, számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/30/18. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Környezetvédelmi biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet, (a Gazdasági biz. 
ülésén az előterjesztő a tárca álláspontját közölte) 

 
 
 

60. Püski András képviselő a törvényjavaslat 14. § (1) bekezdésében a GET. 36. § 
(3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„14. § 
 
/(1) A GET 36. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
„(2) A feljogosított fogyasztó földgázigényét a közüzemi szolgáltatás keretei között, 

vagy – a közüzemi fogyasztó esetén a közüzemi szerződése felmondásával – a kereskedőtől, 
földgáztermelőtől, a szervezett földgázpiacról való vásárlással vagy földgázbehozatalból 
elégítheti ki.  
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(3) A feljogosított fogyasztó a közüzemi szerződését – eltérő megállapodás hiányában 

– a bejelentést követő [negyedik] második hónap első napjára mondhatja fel. Ettől az 
időponttól a felek eltérően is megállapodhatnak. A felmondás és a kilépés feltétele a közüzemi 
szolgáltatóval szemben fennálló tartozás rendezése. A kilépési szándékukat a jelenlegi 
törvényi szabályozás alapján 03. 31-ig bejelentők ezen törvénymódosítás érvénybe lépése 
utáni második hónap első napjától, vagy 10. 01-től léphetnek ki a szabadpiacra választásuktól 
függően.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/7. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

61. Márton Attila képviselő a törvényjavaslat 14. § (1) bekezdésében a GET. 36. § 
(3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„14. § 
 
/(1) A GET 36. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
„(3) A feljogosított fogyasztó a közüzemi szerződését – eltérő megállapodás hiányában 

– a bejelentést követő [negyedik] második hónap első napjára mondhatja fel. Ettől az 
időponttól a felek eltérően is megállapodhatnak. A felmondás és a kilépés feltétele a közüzemi 
szolgáltatóval szemben fennálló tartozás rendezése. A kilépési szándékot a jelenlegi törvényi 
szabályozás alapján március 31-ig bejelentők választásuk szerint ezen törvénymódosítás 
hatályba lépését követő második hónap első napjától, vagy október 1-jétől léphetnek ki a 
szabad piacra.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 66. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/21/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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62. Püski András képviselő a törvényjavaslat 14. § (2) bekezdésében a GET 36. § 
(5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/(2) A GET 36. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/  
 
„(5) A feljogosított fogyasztó kezdeményezheti korábbi közüzemi szolgáltatójánál a 

közüzemi fogyasztói körbe történő visszatérését, közüzemi szerződés kötését. A szerződést az 
érintett közüzemi szolgáltatónak a bejelentést követő év [július 1-jei] hatodik hónap elsejei 
hatállyal kell megkötnie [abban az esetben, ha a visszatérni szándékozó fogyasztó 
ellátásához szükséges kapacitás rendelkezésre áll]. A szerződés rövidebb határidővel is 
megköthető, ha ahhoz az érintett közüzemi szolgáltató és a közüzemi nagykereskedő is 
hozzájárul.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/28. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

63. Balla György és Lázár Mózes képviselők a törvényjavaslat 14. § (2) 
bekezdésében a GET 36. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/(2) A GET 36. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/  
 
„(5) A feljogosított fogyasztó kezdeményezheti korábbi közüzemi szolgáltatójánál a 

közüzemi fogyasztói körbe történő visszatérését, közüzemi szerződés kötését. A szerződést az 
érintett közüzemi szolgáltatónak a bejelentést követő gázév kezdetére [július] április 1-jei 
hatállyal kell megkötnie abban az esetben, ha a visszatérni szándékozó fogyasztó ellátásához 
szükséges kapacitás rendelkezésre áll. A szerződés rövidebb határidővel is megköthető, ha 
ahhoz az érintett közüzemi szolgáltató és a közüzemi nagykereskedő is hozzájárul.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 9. és 67. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/33/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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64. Podolák György, Szalay Gábor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat 
14. § (2) bekezdésében a GET 36. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/14. § (2) A GET 36. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(5) A feljogosított fogyasztó kezdeményezheti [korábbi közüzemi szolgáltatójánál] 

a fogyasztási helye szerinti településen, településrészen vagy területen engedéllyel rendelkező 
közüzemi szolgáltatónál, vagy – amennyiben a fogyasztási helyen korábban a közüzemi 
nagykereskedő szolgáltatott földgázt – a közüzemi nagykereskedőnél [a közüzemi fogyasztói 
körbe történő visszatérését,] közüzemi szerződés kötését. A szerződést az érintett közüzemi 
szolgáltatónak a bejelentést követő év július 1-jei hatállyal kell megkötnie [abban az esetben, 
ha a visszatérni szándékozó fogyasztó ellátásához szükséges kapacitás rendelkezésre áll]. 
A szerződés rövidebb határidővel is megköthető, ha ahhoz az érintett közüzemi szolgáltató és 
a közüzemi nagykereskedő is hozzájárul.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/54. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

65. Püski András képviselő a törvényjavaslat 14. § (3) bekezdésében a GET. 36. § 
(8) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„14. § 
 
/(3) A GET 36. §-a a következő (7) és (8) bekezdésekkel egészül ki:/ 
 
„(8) Amennyiben a feljogosított fogyasztó gázellátása lehetetlenné válik, soron kívül 

kezdeményezheti az illetékes közüzemi szolgáltatónál a közüzemi fogyasztói körbe történő 
visszatérését. A közüzemi szerződés megkötését a szolgáltató nem tagadhatja meg. [abban az 
esetben, ha a feljogosított fogyasztó a 31. § (1) bekezdése szerinti, külön jogszabályban 
meghatározott kommunális fogyasztó.] A fogyasztó a [kezdeményezését követő év június 
30-ig felemelt díjat] földgázellátása miatt a közüzemi szolgáltatójánál igazoltan felmerült 
többletköltségeit a közüzembe való visszalépésének időpontjától az adott gázév lezárásáig 
köteles megfizetni a közüzemi nagykereskedő, illetve a közüzemi szolgáltató részére. [A 
felemelt díj mértékét a miniszter rendeletben állapítja meg.] A közüzemi fogyasztói körbe 
történő visszatérés részletes feltételeit külön jogszabály határozza meg.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat szövegezése a T/15819/21/2. számú módosító javaslattal szó szerint 

megegyező. 
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Indokolás: Lásd a T/15819/8. sz. módosító javaslat 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

66. Márton Attila képviselő a törvényjavaslat 14. § (3) bekezdésében a GET. 36. § 
(8) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„14. § 
 
/(3) A GET 36. §-a a következő (7) és (8) bekezdésekkel egészül ki:/ 
 
„(8) Amennyiben a feljogosított fogyasztó gázellátása lehetetlenné válik, soron kívül 

kezdeményezheti az illetékes közüzemi szolgáltatónál a közüzemi fogyasztói körbe történő 
visszatérését. A közüzemi szerződés megkötését a szolgáltató nem tagadhatja meg. [abban az 
esetben, ha a feljogosított fogyasztó a 31. § (1) bekezdése szerinti, külön jogszabályban 
meghatározott kommunális fogyasztó.] A fogyasztó a [kezdeményezését követő év június 
30-ig felemelt díjat] földgázellátása miatt a közüzemi szolgáltatójánál igazoltan felmerült 
többletköltségeit a közüzembe való visszalépésének időpontjától az adott gázév lezárásáig 
köteles megfizetni a közüzemi nagykereskedő, illetve a közüzemi szolgáltató részére. [A 
felemelt díj mértékét a miniszter rendeletben állapítja meg.] A közüzemi fogyasztói körbe 
történő visszatérés részletes feltételeit külön jogszabály határozza meg.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 61. számú pontjában foglaltakkal. 
A módosító javaslat szövegezése a T/15819/21/8. számú módosító javaslattal szó szerint megegyező. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/21/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

67. Balla György és Lázár Mózes képviselők a törvényjavaslat 14. § (3) 
bekezdésében a GET. 36. § (8) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„14. § 
 
/(3) A GET 36. §-a a következő (7) és (8) bekezdésekkel egészül ki:/ 
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„(8) Amennyiben a feljogosított fogyasztó gázellátása lehetetlenné válik, soron kívül 

kezdeményezheti az illetékes közüzemi szolgáltatónál a közüzemi fogyasztói körbe történő 
visszatérését. A közüzemi szerződés megkötését a szolgáltató nem tagadhatja meg abban az 
esetben, ha a feljogosított fogyasztó a 31. § (1) bekezdése szerinti, külön jogszabályban 
meghatározott kommunális fogyasztó. A fogyasztó a kezdeményezését követő év [június 30-
ig] március 31-ig felemelt díjat köteles fizetni a közüzemi nagykereskedő, illetve a közüzemi 
szolgáltató részére. A felemelt díj mértékét a miniszter rendeletben állapítja meg. A közüzemi 
fogyasztói körbe történő visszatérés részletes feltételeit külön jogszabály határozza meg.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 9. és a 63. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/33/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

68. Podolák György, Szalay Gábor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat 
14. § (3) bekezdésében a GET. 36. § (8) bekezdésének a következő kiegészítését javasolják:  

 

/14. § (3) A GET 36. §-a a következő (7) és (8) bekezdésekkel egészül ki:/ 
 

„(8) Amennyiben a feljogosított fogyasztó gázellátása lehetetlenné válik, soron kívül 
kezdeményezheti a közüzemi nagykereskedőnél, illetve az illetékes közüzemi szolgáltatónál a 
közüzemi fogyasztói körbe történő visszatérését. A közüzemi szerződés megkötését a 
szolgáltató nem tagadhatja meg abban az esetben, ha a feljogosított fogyasztó a 31. § (1) 
bekezdése szerinti, külön jogszabályban meghatározott kommunális fogyasztó. A fogyasztó a 
kezdeményezését követő év június 30-ig felemelt díjat köteles fizetni a közüzemi 
nagykereskedő, illetve a közüzemi szolgáltató részére. A felemelt díj mértékét a miniszter 
rendeletben állapítja meg. A közüzemi fogyasztói körbe történő visszatérés részletes feltételeit 
külön jogszabály határozza meg.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/55. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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69. Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 15. §-ában a 
GET 39. § (5) bekezdés c) pontjának a következő kiegészítését javasolják: 
 

„15. § 
 

/A GET 39. §-a következő (5)–(7) bekezdésekkel egészül ki:/ 
 

„(5) A közüzemi fogyasztó közüzemi szerződésének a következőket kell tartalmaznia: 
c) a nyújtott szolgáltatások megnevezése, azoknak a jogszabályban foglalt 

rendelkezésekkel összhangban felajánlott minőségi színvonala, valamint az ettől eltérő 
színvonalú szolgáltatás jogkövetkezménye, ideértve az eltérő színvonalú szolgáltatás miatt 
fizetendő kártérítés általános mértékét és igénylésének szabályait;” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/56. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

70. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 15. §-ában a GET 39. § (5) 
bekezdését új h) ponttal javasolja kiegészíteni: 
 

/A GET 39. §-a következő (5)–(7) bekezdésekkel egészül ki: / 
 
„(5) A közüzemi fogyasztó közüzemi szerződésének a következőket kell tartalmaznia:  
a) a szerződő felek megnevezése (természetes személyeknél a név, lakcím, anyja neve, 

születési hely és idő; gazdálkodó szervezeteknél a székhely és a cégjegyzékszám, valamint az 
adószám feltüntetése);  

b) a szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja;  
c) a nyújtott szolgáltatások megnevezése, azoknak a jogszabályban foglalt 

rendelkezésekkel összhangban felajánlott minőségi színvonala, valamint az ettől eltérő 
színvonalú szolgáltatás jogkövetkezménye;  

d) a szerződés megkötésekor érvényes árakra, díjakra, ezek alkalmazási feltételeire, 
valamint a választható fizetési módokra vonatkozó tájékoztatás;  

e) a szerződés időtartama, a szerződés feltételei, valamint az igénybe vett 
szolgáltatások, illetőleg a szerződés megszüntetésének, felmondásának feltételei;  

f) a szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei;  
g) a fogyasztói panasz benyújtásának, ügyintézésének lehetőségéről és módjáról való 

tájékoztatás; 
h) a mérőóra-állás leolvasására és ellenjegyzésére vonatkozó lehetőségekről.” 

 
Indokolás: Lásd a T/15819/19. sz. módosító javaslat 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

71. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 15. §-ában a GET 39. § (7) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/A GET 39. §-a következő (5)–(7) bekezdésekkel egészül ki: / 
 
„(7) A közüzemi szolgáltató a közüzemi fogyasztót legkésőbb a díjváltozást [követő] 

megelőző hónap [végéig] 15. napjáig írásban tájékoztatja a fogyasztót érintő árak és díjak 
változásáról.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/18. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 
V I S S Z A V O N VA  a Gazdasági bizottság ülésén! 
 

72. Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 15. §-ában a 
GET 39. § (7) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 
 

73. Podolák György, Szalay Gábor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat 
16. §-ában a GET 41. § (1) bekezdés felvezető szövegének a következő kiegészítését 
javasolják: 
 

„16. § 
 

/A GET 41. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 
„(1) A szállítói, illetve az elosztói engedélyes a közüzemi fogyasztónak leszállított 

földgáz mennyiségének és teljesítményének méréséről – az átalánydíjas fogyasztók kivételével 
– a mérésügyről szóló törvénynek megfelelően hiteles vagy független tanúsító szervezet által 
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vizsgált és kalibrált gázmérővel vagy mérési rendszerrel gondoskodik. E méréseket, valamint a 
gázmérővel kapcsolatos egyéb szükséges teendőket a szállítói, illetve az elosztói engedélyes 

a)   háztartási fogyasztó esetén a saját költségén, 
b)   egyéb fogyasztó esetén megállapodás szerint 
köteles elvégezni. A fogyasztás díját a külön jogszabályban foglalt rendelkezések 

alapján kell megállapítani és elszámolni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/58. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

74. Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 16. §-ában a 
GET 41. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„16. § 
 

A GET 41. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) A szállítói, illetve az elosztói engedélyes [a közüzemi] fogyasztónak leszállított 
földgáz mennyiségének és teljesítményének méréséről – az átalánydíjas fogyasztók kivételével 
– a fogyasztási jellegnek megfelelő hiteles gázmérővel vagy mérési rendszerrel gondoskodik. 
E méréseket, valamint a gázmérővel kapcsolatos egyéb szükséges teendőket a szállítói, illetve 
az elosztói engedélyes  

[a) háztartási fogyasztó esetén a] saját költségén [, 
b) egyéb fogyasztó esetén megállapodás szerint] 
köteles elvégezni. A fogyasztás díját a külön jogszabályban foglalt rendelkezések 

alapján kell megállapítani és elszámolni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/59. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

75. Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 16. §-ában a GET 41. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
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„16. § 

 

/A GET 41. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 
„(1) A szállítói, illetve az elosztói engedélyes a közüzemi fogyasztónak leszállított 

[földgáz] gázt mennyiségének és teljesítményének méréséről – az átalánydíjas fogyasztók 
kivételével hiteles gázmérővel vagy mérési rendszerrel gondoskodik. E méréseket, valamint a 
gázmérővel kapcsolatos egyéb szükséges teendőket a szállítói, illetve az elosztói engedélyes 

a)   háztartási fogyasztó esetén a saját költségén, 
b)   egyéb fogyasztó esetén megállapodás szerint 
köteles elvégezni. A fogyasztás díját a külön jogszabályban foglalt rendelkezések 

alapján kell megállapítani és elszámolni.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 23, 27, 32, 40, 47, 49, 

52, 56, 57, 59, 81, 82, 83, 86, 88, 90, 92, számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/30/19. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Környezetvédelmi biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet, (a Gazdasági biz. 
ülésén az előterjesztő a tárca álláspontját közölte) 

 
 
 

76. Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 16. §-át – a GET 
41. § (5) bekezdését érintően – új (2) bekezdéssel javasolják kiegészíteni (a módosító 
javaslat elfogadása esetén a jelenlegi szöveg (1) bekezdés jelelölést kap):  
 

„16. § (1) A GET 41. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) A szállítói, illetve az elosztói engedélyes a közüzemi fogyasztónak leszállított 
földgáz mennyiségének és teljesítményének méréséről – az átalánydíjas fogyasztók kivételével – 
hiteles gázmérővel vagy mérési rendszerrel gondoskodik. E méréseket, valamint a gázmérővel 
kapcsolatos egyéb szükséges teendőket a szállítói, illetve az elosztói engedélyes 

a) háztartási fogyasztó esetén a saját költségén, 
b) egyéb fogyasztó esetén megállapodás szerint 
köteles elvégezni. A fogyasztás díját a külön jogszabályban foglalt rendelkezések alapján 

kell megállapítani és elszámolni.” 
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„(2) A GET 41. § -ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) Ha a fogyasztó az esedékes díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget – de még 

nem álltak be a 47. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek -, a közüzemi szolgáltató saját 
költségére kezdeményezheti a mérőeszközhöz kapcsolódó olyan berendezés felszerelését és 
alkalmazását, amely a fogyasztás ellenértékének előzetes megfizetéséhez köti a további 
gázszolgáltatást. Ilyen berendezés felszerelését a fogyasztó kérésére is el kell végezni, ha 
vállalja a berendezés és a felszerelés költségeinek megfizetését.”” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 11. és 79. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/39/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

77. Podolák György képviselő a törvényjavaslat 16. §-át – a GET 41. § (6) 
bekezdését érintően –(2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni:  

 
(1) A GET 41. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) A szállítói, illetve az elosztói engedélyes a közüzemi fogyasztónak leszállított 

földgáz mennyiségének és teljesítményének méréséről – az átalánydíjas fogyasztók kivételével 
– hiteles gázmérővel vagy mérési rendszerrel gondoskodik. E méréseket, valamint a 
gázmérővel kapcsolatos egyéb szükséges teendőket a szállítói, illetve az elosztói engedélyes 

c) háztartási fogyasztó esetén a saját költségén, 
d) egyéb fogyasztó esetén megállapodás szerint 

köteles elvégezni. A fogyasztás díját a külön jogszabályban foglalt rendelkezések 
alapján kell megállapítani és elszámolni.” 

 
(2) A GET 41. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(6) A védelemre szoruló fogyasztót kérelmére az általa lakott lakáscélú ingatlan 

fenntartása érdekében és mértékéig alapvető szolgáltatásban kell részesíteni.” 
 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 12. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/40/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja 

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Költségvetési biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

78. Püski András képviselő a törvényjavaslat 17. §-ában a GET 43. § (2) bekezdés 
d) pontjának a következő kiegészítését javasolja: 
 

„17. § 
 
/A GET 43. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
[A közüzemi fogyasztó szerződésszegésének minősül, ha]  
 
d) a fogyasztó a közüzemi szolgáltató külön jogszabályban meghatározott módon 

megküldött értesítései és a részére a külön jogszabályban meghatározott időpont-egyeztetési 
jog biztosítása és kétszeri írásbeli tértivevényes felszólítás ellenére nem teszi lehetővé, hogy a 
közüzemi szolgáltató jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében az elosztói 
engedélyes vagy annak megbízottja a fogyasztásmérő berendezés leolvasása, hitelesítése, 
cseréje céljából, valamint általános műszaki jellegű, illetve a közüzemi fogyasztó személyében 
beállt változás miatt szükséges ellenőrzés érdekében a fogyasztási helyhez tartozó mérőhelyen 
munkát végezzen,” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/24. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

79. Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslatot új 18. §-sal 
javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása 
értelemszerűen változik): 
 

„18. § (1) A GET 47. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A 43. § (2) bekezdésének f) pontjában, illetőleg a 45. § (2) bekezdésében 
meghatározott esetben - amennyiben a fogyasztó a szolgáltatás díját, illetve a pótdíjat, a 
kötbért és a kártérítést az esedékességtől számított hatvan napon belül írásbeli felszólítás 
ellenére nem fizette meg - a közüzemi szolgáltató a további szolgáltatást előre fizető mérő 
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felszereléséhez kötheti, vagy a nem háztartási fogyasztót a földgázszolgáltatásból 
kikapcsolhatja, és a szerződést felmondhatja.” 

(2) A GET 47. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg az 
eredeti (2)-(4) bekezdés számozása (3)-(5) bekezdésre változik: 

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az előre fizető mérő felszerelésének 
költségeit háztartási fogyasztó esetén a közüzemi szolgáltató viseli.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 11. és 76. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/39/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője az Emberi jogi biz. ülésén 
egyetért, a Gazdasági biz. ülésén nem ért egyet 

 
 
 

80. Balla György és Lázár Mózes a törvényjavaslat 18. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 

„18. § 
 
„(1) A GET 48. §-a a következő új (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(6) A háztartási fogyasztó részére értékesített földgáz legmagasabb hatósági árának 

növekedése nem haladhatja meg az adott évre vonatkozó hatályos költségvetési törvényben 
tervezett éves átlagos fogyasztói árváltozás mértékét. 

 
[(1)](2) A GET 50. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(3) A célelőirányzat pénzügyi fedezetét képezi a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. 

törvény (a továbbiakban: Bt.) 20. §-a (3) bekezdésének ba) pontjában meghatározott 
bányajáradéknak a 12%-ot meghaladó része.”  

 
 
[(2)](3) A GET 50. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki, és ezzel 

egyidejűleg az eredeti (4) és (5) bekezdés számozása (6) és (7) bekezdésre változik:  
 
„(4) A [célelőirányzat pénzügyi fedezetét képezi a] közüzemi nagykereskedői 

engedélyesi tevékenység földgázár-szabályozásban elismert (az árszabályozásban 
figyelembevételre kerülő) és a tényleges importköltségeinek pozitív különbözetéből adódó, az 
adott naptári évben keletkező bevételi többletet a következő évi árképzés során be kell 
számítani. 
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[(5) A (4) bekezdésben meghatározott összeget földgázár-kiegyenlítő befizetés 
címén a közüzemi nagykereskedői engedélyes köteles a célelőirányzat javára a tárgyév 
december 31-ig megfizetni. Ezt az összeget a közüzemi nagykereskedői engedélyes egyéb 
ráfordításként számolja el.]”  
 
Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén jogtechnikai pontosítás szükséges.  

 
Indokolás: Lásd a T/15819/36/1. sz. módosító javaslat 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

81. Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 18. § (2) bekezdésében a GET 50. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„18. § 
 
/(2) A GET 50. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg az 

eredeti (4) és (5) bekezdés számozása (6) és (7) bekezdésre változik:/  
 
„(4) A célelőirányzat pénzügyi fedezetét képezi a közüzemi nagykereskedői engedélyesi 

tevékenység [földgázár] gázár-szabályozásban elismert (az árszabályozásban 
figyelembevételre kerülő) és a tényleges importköltségeinek pozitív különbözetéből adódó, az 
adott naptári évben keletkező bevételi többlet: 

 
(5) A (4) bekezdésben meghatározott összeget [földgázár] gázár -kiegyenlítő befizetés 

címén a közüzemi nagykereskedői engedélyes köteles a célelőirányzat javára a tárgyév 
december 31-ig megfizetni. Ezt az összeget a közüzemi nagykereskedői engedélyes egyéb 
ráfordításként számolja el.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 23, 27, 32, 40, 47, 49, 

52, 56, 57, 59, 75, 82, 83, 86, 88, 90, 92, számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/30/20. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Környezetvédelmi biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet, (a Gazdasági biz. 
ülésén az előterjesztő a tárca álláspontját közölte) 
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82. Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 19. §-ában a GET 51. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 

„19. § 
 
/A GET 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
„51. § (1) Az integrált [földgázipari] gázipari vállalkozás köteles a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: Számv. tv.) meghatározott módon eszközeit és 
forrásait, bevételeit és ráfordításait[földgázipari] gázipari tevékenységenként, illetve a nem 
[földgázipari] gázipari tevékenységeitől is belső számvitelében elkülöníteni, valamint azokat 
az éves beszámolója kiegészítő mellékletében, tevékenységenként készített mérlegben és 
eredménykimutatásban olyan módon bemutatni, mintha az egyes tevékenységeket önálló 
gazdálkodó szervezetek végeznék.  

 
(2) A [földgázipari] gázipari vállalkozásnak az éves beszámoló kiegészítő 

mellékletében részleteznie kell a szállító- és elosztóvezeték tulajdonlásából eredő bevételeket, 
illetve a kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételeket és ráfordításokat.  

 
(3) A beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre, a beszámoló összeállítására, a 

könyvek vezetésére, valamint a nyilvánosságra hozatalra és közzétételre vonatkozó szabályokat 
a Számv. tv. állapítja meg. Az engedélyköteles tevékenységet végzők kötelesek belső 
számvitelükben az eszközök és források, a bevételek és ráfordítások, valamint a 
tevékenységhez egyértelműen hozzá nem rendelhető eszközök tekintetében az értékcsökkenés 
megosztásának szabályait megállapítani. Az engedélyköteles tevékenységet végzők éves 
könyvvizsgálata során a könyvvizsgálónak ellenőriznie kell az (1) bekezdésben meghatározott 
kötelezettségek teljesítését is.  

 
(4) A [földgázszállítói]  gázszállítói, -elosztói és -tárolói engedélyesek nem élhetnek 

vissza azokkal az üzleti érdeket érintő információkkal, amelyekhez a rendszerhasználóktól a 
rendszerhez való hozzáférés megvalósítása vagy tárgyalása során jutottak, és mindazon 
információkat kötelesek az összes érdekelt rendelkezésére bocsátani, amelyeket bármelyik 
érdekelt részére eljuttattak.  

 
(5) A [földgáztermelő] gáztermelő, a határon keresztüli [földgázszállító] gázszállító-

vezetékhez való hozzáférési engedély birtokosa, a rendszerirányítói engedélyes, a 100.000-nél 
kevesebb rácsatlakozott fogyasztót ellátó [földgázelosztási] gázelosztási és közüzemi 
szolgáltatási engedélyes, valamint a vezetékes propán-, butángázt és ezek elegyeit elosztó és 
szolgáltató engedélyes az e tevékenység során felmerült költségeit nem köteles az (1) bekezdés 
szerint más [földgázipari] gázipari tevékenységeitől elkülöníteni.  

 
(6) A horizontálisan integrált [földgázipari] gázipari vállalkozás, amennyiben éves 

árbevételének legfeljebb 1%-a, de maximum 500 millió forint származik e törvény által 
meghatározott engedélyköteles tevékenységtől eltérő egyéb tevékenységeiből, nem köteles ez 
utóbbi tevékenységeivel kapcsolatban az (1) bekezdés szerint eljárni. 
 

E tevékenységéből származó bevételeit, ráfordításait, valamint a tevékenységhez 
rendelhető eszközöket köteles az éves beszámoló kiegészítő mellékletében részletezni.” 
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Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 23, 27, 32, 40, 47, 49, 

52, 56, 57, 59, 75, 81, 83, 86, 88, 90, 92, számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/30/21. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Környezetvédelmi biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet, (a Gazdasági biz. 
ülésén az előterjesztő a tárca álláspontját közölte) 

 
 
 

83. Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 20. §-ában a GET 51. § (1)-(6) 
bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 

„20. § 
 
/A GET az 51. §-t követően a következő 51/A. §-sal egészül ki: / 
 
„51/A. § (1) Amennyiben a szállítási, rendszerirányítási, illetve elosztási tevékenységet 

vertikálisan integrált [földgázipari] gázipari vállalkozás végzi, az e tevékenységeket a 
hozzájuk közvetlenül nem kapcsolódó egyéb tevékenységektől elkülönült szervezetben és 
döntéshozatali eljárás alkalmazásával kell ellátni, a 100 000-nél kevesebb rácsatlakozott 
fogyasztót ellátó [földgázelosztási] gázelosztási és közüzemi szolgáltatási, valamint a 
vezetékes propán-, butángázt és ezek elegyeit elosztó és szolgáltató engedélyesi tevékenységek 
kivételével.  

 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések teljesítése érdekében a vertikálisan 

integrált [földgázipari] gázipari vállalkozás különösen az alábbi követelményeknek köteles 
megfelelni:  

a) a szállítói, rendszerirányítói, illetve elosztói engedélyesnek a gazdasági társaságokról 
szóló 1997. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 21. §-ában meghatározott vezető 
tisztségviselője, valamint a Gt. 31. §-ában meghatározott felügyelő bizottság tagja nem 
szerezhet társasági részesedést az integrált [földgázipari] gázipari vállalkozáshoz tartozó, más 
– nem szállítói, rendszerirányítói, illetve elosztói engedélyes – vállalkozásban, nem lehet ilyen 
vállalkozás vezető tisztségviselője, és nem létesíthet ilyen vállalkozással munkaviszonyt vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt,  

 
b) az a) pontban foglaltakat a szállítói, rendszerirányítói, illetve elosztói engedélyesnek 

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 188. §-ában meghatározott vezető 
állású munkavállalója esetében is alkalmazni kell. A vezető állású munkavállalót az integrált 
[földgázipari] gázipari vállalkozáshoz tartozó más – nem szállítói, rendszerirányítói, illetve 
elosztói engedélyes – vállalkozáshoz nem lehet kirendelni,  
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c) a szállítói, rendszerirányítói, illetve elosztói engedélyes vezető állású 
munkavállalójának, vezető tisztségviselőjének és a felügyelő bizottság tagjának a Polgári 
Törvénykönyv 685. §-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozója nem lehet más – nem 
szállítói, rendszerirányítói, illetve elosztói engedélyes –, e törvény szerint engedélyköteles 
[földgázipari] gázipari vállalkozás vezető tisztségviselője, felügyelő bizottságának tagja, 
továbbá a szállítói, rendszerirányítói, illetve elosztói engedélyes vezető tisztségviselőjének, 
felügyelő bizottsági tagjának közeli hozzátartozója nem lehet más – nem szállítói, 
rendszerirányítói, illetve elosztói engedélyes –, e törvény szerint engedélyköteles 
[földgázipari] gázipari vállalkozás vezető állású munkavállalója,  

 
d) a szállítói, rendszerirányítói, illetve elosztói engedélyes vezető tisztségviselője és a 

felügyelő bizottságának tagja a megbízatásának lejártától számított három évig nem lehet más – 
nem szállítói, rendszerirányítói, illetve elosztói engedélyes –, e törvény szerint engedélyköteles 
[földgázipari] gázipari vállalkozás vezetője, 

 
e) a szállítói, rendszerirányítói, illetve elosztói engedélyes vezető állású 

munkavállalójának munkaszerződésében, illetve megbízási szerződésében foglalt jogait és 
kötelezettségeit, a munkabérét és egyéb juttatásait, valamint munkavégzésének feltételeit, 
továbbá a vezető tisztségviselő és a felügyelő bizottság tagjának díjazását úgy kell 
meghatározni, hogy a vezető állású munkavállaló a szállítói, rendszerirányítói, illetve elosztói 
engedélyes működését befolyásoló döntések meghozatala során a befolyásmentesség és az 
egyenlő bánásmód követelményének megfelelően járjon el,  

f) a szállítói, illetve az elosztói engedélyes befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód 
követelményének megfelelően jogosult meghozni a szállító- és elosztóvezeték üzemeltetéséhez, 
fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges eszközökkel kapcsolatos döntéseket, beleértve az 
éves üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel, valamint a vezetékek létesítésével, továbbá 
felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is,  

g) a rendszerirányító befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének 
megfelelően jogosult meghozni a rendszerirányításhoz szükséges informatikai és távközlési 
eszközök, valamint az azokhoz kapcsolódó egyéb eszközök üzemeltetésére, fenntartására és 
fejlesztésére vonatkozó döntéseket. A tulajdonos e döntéseket érintő egyedi utasítást nem 
adhat.  

 
 
(3) A (2) bekezdés f) pontjában foglalt rendelkezések teljesítése nem érinti a 

rendszerirányító és a szállítói, valamint elosztói engedélyesek tulajdonosainak külön 
jogszabályokban meghatározott jogait.  

 
(4) A rendszerirányítói engedéllyel is rendelkező szállítói engedélyes tevékenységét 

nem szükséges döntéshozatali szempontból külön választani egymástól.  
 
(5) A szállítói, rendszerirányítói, illetve elosztói engedélyes és a szervezett 

[földgázpiac] gázpiac működtetési engedélyese köteles biztosítani, hogy az engedélyköteles 
tevékenységgel kapcsolatos információk és adatok kezelése, továbbítása, más módon 
hozzáférhetővé tétele, valamint nyilvánosságra hozatala megfeleljen  

a) a jogszabályokban, valamint az üzemi és kereskedelmi szabályzatban foglalt 
előírásoknak,  

b) a külön jogszabályokban az engedélyes vállalkozás tulajdonosainak jogaira 
vonatkozó rendelkezéseknek,  

c) az azonos fajta engedéllyel rendelkező engedélyesekkel és fogyasztókkal szemben az 
egyenlő bánásmód követelményének.  
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(6) Amennyiben a szállítói, rendszerirányítói, illetve elosztói engedélyesi és a 

szervezett [földgázpiac] gázpiac működtetési tevékenységet vertikálisan integrált 
[földgázipari] gázipari vállalkozás végzi, a 14. § (3) bekezdésében meghatározott 
rendelkezések teljesítése érdekében – különös tekintettel a jogszabályokban, valamint az 
üzemi és kereskedelmi szabályzatban meghatározott adatokhoz és információkhoz való 
hozzáférés lehetővé tételére – a vállalkozás köteles biztosítani, hogy az egyéb [földgázipari] 
gázipari engedélyesek egyenlő elbánásban részesüljenek, tekintet nélkül arra, hogy ezek az 
engedélyesek az integrált [földgázipari] gázipari vállalkozás részei vagy más önálló 
vállalkozások.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 23, 27, 32, 40, 47, 49, 

52, 56, 57, 59, 75, 81, 82, 86, 88, 90, 92, számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/30/22. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Környezetvédelmi biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet, (a Gazdasági biz. 
ülésén az előterjesztő a tárca álláspontját közölte) 

 
 
 

84. Balla György és Lázár Mózes képviselők a törvényjavaslatot új 22. §-sal 
javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása 
értelemszerűen változik): 
 

„22. § A GET a következő 52/A. §-sal egészül ki: 
 
„52/A. § (1) Tilos a rendszerirányítói engedéllyel is rendelkező földgázszállítói 

engedélyes társaságban 25 % + 1 szavazatnál nagyobb tulajdoni részt szerezni az azonos 
tulajdonosi körhöz tartozó vállalkozásoknak együttesen, amelyeknél egyik vállalkozás a 
másikban jelentős befolyással bír, továbbá ezen vállalkozások valamelyike kereskedő, 
közüzemi nagykereskedő vagy közüzemi szolgáltató engedéllyel rendelkezik. 

 
(2) A hazai földgázrendszernek az Európai Unió egységes földgázrendszerébe történő 

szerves integrálódásáig tilos a földgáztároló engedéllyel rendelkező társaságban 25 % + 1 
szavazatnál nagyobb tulajdoni részt szerezni az azonos tulajdonosi körhöz tartozó 
vállalkozásoknak együttesen, amelyeknél egyik vállalkozás a másikban jelentős befolyással 
bír, továbbá ezen vállalkozások valamelyike kereskedő, közüzemi nagykereskedő vagy 
közüzemi szolgáltató engedéllyel rendelkezik. A hazai földgázrendszernek az Európai Unió 
egységes földgázrendszerébe történő szerves integrálódása kritériumait (ismérveit) külön 
jogszabály határozza meg. 
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(3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt korlátozások megsértése esetén a korlátozásba 
ütköző mértéket meghaladóan részvényes, illetve tag a részvénykönyvbe nem jegyezhető be, a 
tagjegyzékben nem tüntethető fel, és a társasággal szemben jogot nem gyakorolhat.  

 
 
(4) A Hivatal a tulajdonosi korlátok ellenőrzése érdekében jogosult az engedélyesek 

mögöttes tulajdonosi szerkezetére vonatkozó adatokat kérni. 
 
(5) Az itt meghatározott rendelkezések nem érintik az e törvény hatálybalépése előtti 

tulajdonosi szerkezetet.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/31. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

85. Balla György és Lázár Mózes képviselők a törvényjavaslatot új 22. §-sal 
javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása 
értelemszerűen változik): 
 

„22. § A GET a következő 52/A. §-sal egészül ki: 
 
„52/A. § A rendszerirányító engedélyesben az állami tulajdoni hányadnak legalább az 

50 % + 1 szavazati arányt el kell érnie.”  
 

Indokolás: Lásd a T/15819/32. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

86. Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 22. § (2) bekezdésében a GET 55. § k) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
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„22. § 

 
/(2) A GET 55. §-ának k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
[A Kormány rendeletben állapítja meg:]  
 
„k) a számvitelileg szétválasztott tevékenységet folytató [földgázipari] gázipari 

vállalkozások által alkalmazott, az 51/A. § (7) bekezdésében meghatározott megfelelési 
szabályzatra, valamint az éves megfelelési jelentésre vonatkozó részletes szabályokat,” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 23, 27, 32, 40, 47, 49, 

52, 56, 57, 59, 75, 81, 82, 83, 88, 90, 92, számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/30/23. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Környezetvédelmi biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet, (a Gazdasági biz. 
ülésén az előterjesztő a tárca álláspontját közölte) 

 
 
 

87. Podolák György, Szalay Gábor és Göndör István képviselők a törvényjavaslat 
22. § (3) bekezdésében a GET 55. § q) pontjának az elhagyását javasolják: 
 

„22. § (3) A GET 55. §-a a következő p) [és q) pontokkal] ponttal egészül ki: 
 

[A Kormány rendeletben állapítja meg:]  
„p) [a telephelyi vezeték létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó részletes 

szabályokat, 
q)] az üzemi és kereskedelmi szabályzat kidolgozásának és egyeztetésének rendjét, 

tartalmi elemeit, valamint a szabályzatok kidolgozásáért felelős engedélyesek körét.”” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 24, 44, 100, számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/44/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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88. Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 23. § (5) bekezdésében a GET 56. § (2) 
bekezdés n) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

„23. § 
 
/(5) A GET 56. §-ának (2) bekezdése a következő n) és o) pontokkal egészül ki:/ 
 
[A miniszter rendeletben állapítja meg:]  
 
„n) a biogáz [és biomasszából származó gázok], valamint az egyéb gázfajták 

[földgázrendszerbe] gázrendszerbe juttatásának feltételeit,” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 23, 27, 32, 40, 47, 49, 

52, 56, 57, 59, 75, 81, 82, 83, 86, 90, 92, számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/30/24. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Környezetvédelmi biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet, (a Gazdasági biz. 
ülésén az előterjesztő a tárca álláspontját közölte) 

 
 
 

89. Püski András képviselő a törvényjavaslat 24. §-ában a GET 85. § (7) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„24. § 
 
/A GET 85. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 
(7) A [2004.] 2005. január 1-jét [megelőzően] követően idegen ingatlanon megépült és 

üzembe helyezett gázelosztó vezetékek esetében, amennyiben azok elhelyezésére és biztonsági 
övezetére a szolgalmi jog alapítása nem történt meg, illetve a megállapított jog az ingatlan-
nyilvántartásba nem került bejegyzésre, az elosztói engedélyes vagy a gázelosztó vezeték 
tulajdonosa a vezetékre a Bt. 38. §-ában meghatározottak szerint alapíthat szolgalmi jogot.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/25. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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90. Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 25. §-ában a GET 86. § (1) 

bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„25. § 
 
/A GET 86. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 

„Az Európai Unió jogának való megfelelés 
 
86. § (1) Ez a törvény – az 55. és 56. §-ban adott felhatalmazás alapján megalkotandó 

kormány-, illetve miniszteri rendeletekkel, valamint a Bt.-vel együtt – a [földgáz] gáz belső 
piacára vonatkozó közös szabályokról és a 98/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2003. június 26-i 2003/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való részleges 
megfelelést szolgálja. 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 23, 27, 32, 40, 47, 49, 

52, 56, 57, 59, 75, 81, 82, 83, 86, 88, 92, számú pontjában foglaltakkal. 
 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/30/25. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Környezetvédelmi biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet, (a Gazdasági biz. 
ülésén az előterjesztő a tárca álláspontját közölte) 

 
 
 

91. Balla György és Lázár Mózes képviselő a törvényjavaslatot új 26. §-sal 
javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása 
értelemszerűen változik) 
 

„26. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 20. § (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 
„(3) A bányajáradék mértéke – a (4) és (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 

hatósági engedély alapján kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után keletkező értéknek: 
 
a) a kőolaj, a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből származó földgáz 

kitermelése, az 1998. január 1. után termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz és a szén-
dioxid gáz esetében 12 %-a. 
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b) az 1998. január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében 
(kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből származó földgáz 
kitermelését) 

 
ba) J %-a, ahol  
 

 P - A 
xk 

 

J = -------- x  100 
  

P 
 

 
J: a bányajáradék százalékos mértéke, 
 
P: a közüzemi nagykereskedő által 1996. novemberben kötött hosszú távú szerződés 

alapján vásárolt földgáz számlával igazolt átlagára, 
 

2003-ban a viszonteladói átlagár 
 
A: a hazai kitermelésű földgáz elismert értéke 2003-ban 
 
k: korrekciós tényező, melynek értéke 2005 és 2012 között 1,24. 
 
 
bb) 12 %-a, amennyiben a bányajáradék ba) pont szerint számított mértéke a 12 %-ot 

nem éri el. 
 
 
c) az energiahordozók kivételével a külfejtéssel termelt nem fémes ásványi 

nyersanyagok esetében 5 %-a, 
 
d) szilárd ásványi energiahordozók mélyműveléses bányászata esetén 0 %-a, 

 
e) egyéb szilárd ásványi nyersanyagok esetében 2 %-a. 
 
A miniszter – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – ásványvagyon-gazdálkodási vagy 

egyéb közérdekből a bányajáradék mértékét csökkentheti.” 
 
 

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

 
Indokolás: Lásd a T/15819/36/2. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
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92. Csige Tamás képviselő a törvényjavaslat 27. § (2) bekezdés b) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 

„27. § 
 
/(2) Az elosztói engedélyes 2007. július 1-jét követően / 
 
b) ha kevesebb mint 100 000 rácsatlakoztatott fogyasztót lát el – e fogyasztók 

vonatkozásában [földgáz] –gáz közüzemi szolgáltatási engedéllyel, valamint vezetékes 
propán-, butángázt és ezek elegyeit elosztó és szolgáltató engedéllyel rendelkezhet.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 23, 27, 32, 40, 47, 49, 

52, 56, 57, 59, 75, 81, 82, 83, 86, 88, 90, számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/30/26. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
- a Környezetvédelmi biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet, (a Gazdasági biz. 
ülésén az előterjesztő a tárca álláspontját közölte) 

 
 
 

93. Podolák György, Szalay Gábor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat 
28. § (2) bekezdésében a GET 4. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/28. § (2) A GET 4. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek, és ezzel egyidejűleg a 4. § a következő (6)–(17) bekezdésekkel egészül ki:/ 

 
 

„4. § (6) Amennyiben a Hivatal az (1) bekezdés r) pontjában meghatározott 
[hatáskörében] kérelem ügyében jár el, az ügyintézés határideje 60 nap, határon keresztül 
történő szállítás esetén tíz nap. [Ez esetben az eljárás kérelemre indul.] Eljárása során a 
Hivatal köteles a feleket meghallgatni és közöttük egyezség létrehozására törekedni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/60. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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94. Podolák György, Szalay Gábor és Göndör István képviselők a törvényjavaslat 

28. § (2) bekezdésében a GET 4. § (6) bekezdésének a következő kiegészítését javasolják: 
 

/28. § (2) A GET 4. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek, és ezzel egyidejűleg a 4. § a következő (6)–(17) bekezdésekkel egészül ki:/ 

 
„4. § (6) Amennyiben a Hivatal az (1) bekezdés r) pontjában meghatározott 

hatáskörében jár el, az ügyintézés határideje 60 nap, amely indokolt esetben egy alkalommal 
további 60 nappal meghosszabbítható. Ez esetben az eljárás kérelemre indul. Eljárása során a 
Hivatal köteles a feleket meghallgatni és közöttük egyezség létrehozására törekedni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/61. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

95. Podolák György, Szalay Gábor és Göndör István képviselők a törvényjavaslat 
28. § (2) bekezdésében a GET 4. § (9) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/28. § (2) A GET 4. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek, és ezzel egyidejűleg a 4. § a következő (6)–(17) bekezdésekkel egészül ki:/ 

 
 „4. § (9) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti, a létesítménnyel kapcsolatos, illetve a 

tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban a hatásterületen levő ingatlanok tulajdonosai, 
továbbá [az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett] használói nem minősülnek ügyfélnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/62. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

96. Podolák György, Szalay Gábor és Göndör István képviselők a törvényjavaslat 
28. § (2) bekezdésében a GET 4. § (11) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

/28. § (2) A GET 4. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek, és ezzel egyidejűleg a 4. § a következő (6)–(17) bekezdésekkel egészül ki:/ 
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 „4. § (11) A Hivatal eljárása során a külön jogszabályban meghatározott szakhatóság, 
illetve szakhatóságok közreműködését veszi igénybe. Amennyiben a Hivatal és a megkeresett 
szakhatóság, illetve szakhatóságok egymással – egészben vagy részben – ellentétes egyedi 
előírást állapítanak meg vagy feltételt támasztanak, a Hivatalnak és az érintett szakhatóságnak, 
illetve szakhatóságoknak egyeztetést kell lefolytatniuk[, amelyet legkésőbb 30 napon belül le 
kell zárniuk]. Az egyeztetés határideje 30 nap.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/63. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

97. Podolák György, Szalay Gábor és Göndör István képviselők a törvényjavaslat 
28. § (2) bekezdésében a GET 4. § (13) bekezdésének a következő kiegészítését javasolják: 
 

/28. § (2) A GET 4. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek, és ezzel egyidejűleg a 4. § a következő (6)–(17) bekezdésekkel egészül ki:/ 

 
 „4. § (13) A Hivatal köteles a jogerős határozattal kiadott engedélyeket, 

engedélymódosításokat, engedély visszavonásokat, továbbá a külön jogszabályban 
meghatározott közérdekű határozatainak rendelkező részét a Ket. 81. §-ának (8) bekezdése 
alapján nyilvánosan közzétenni. A Hivatal az egyéb jogerős határozatait az ügy fontosságára 
tekintettel az elnök mérlegelése alapján teszi közzé.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/64. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

98. Podolák György, Szalay Gábor és Göndör István képviselők a törvényjavaslat 
28. § (2) bekezdésében a GET 4. §-át új (15) bekezdéssel javasolják kiegészíteni (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 
 

/28. § (2) A GET 4. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek, és ezzel egyidejűleg a 4. § a következő (6)–(17) bekezdésekkel egészül ki:/ 

 
 „4. § (15) A Hivatal jogerős határozatával lezárt ügyben nem nyújtható be a Ket. 112. 

§-a szerinti újrafelvételi kérelem.” 
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Indokolás: Lásd a T/15819/65. sz. módosító javaslat 

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

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 
V I S S Z A V O N V A a Gazdasági bizottság ülésén! 
 

99. Podolák György, Szalay Gábor és Göndör István képviselők a törvényjavaslat 
28. § (2) bekezdés felvezető szövegének egyidejű módosításával a GET 4. §-át új (18) 
bekezdéssel javasolják kiegészíteni: 
 
 
 

100. Podolák György, Szalay Gábor és Göndör István képviselők a törvényjavaslat 
30. §-át új (2) bekezdéssel javasolják kiegészíteni: 
 

„30. § 
 

(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a GET 31. §-ának (2) 
bekezdése, 33. §-ának (7)–(10) bekezdése, 36. §-ának (1) bekezdése, 55. §-ának n) pontja, 56. 
§-a (2) bekezdésének k) pontja és 85. §-ának (1), (3) és (5) bekezdése. 

 
(2) 2006. január 1-jén hatályát veszti a GET e törvény 9. §-ával megállapított 27/A §-a. 
 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 24, 44, 87, számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/44/4. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

101. Podolák György, Szalay Gábor és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat 
30. §-ának a következő módosítását javasolják: 
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„30. § 

 
E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a GET 31. §-ának (2) 

bekezdése, [33. §-ának (7)–(10) bekezdése,] 36. §-ának (1) bekezdése, 55. §-ának n) pontja, 
56. §-a (2) bekezdésének k) pontja és 85. §-ának (1), (3) és (5) bekezdése.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/67. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. május 26. 
 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottság elnöke 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési és pénzügyi 

 bizottság elnöke 

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

bizottság elnöke 
 
 

Szabó György s.k., 
a Területfejlesztési  

bizottság elnöke 
 


	/14. § (3) A GET 36. §-a a következő (7) és (8) bekezdésekke

