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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/15819/71-91. számú 
kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 

A Költségvetési és pénzügyi bizottság 2005. június 1-jei ülésén az előterjesztő 
képviselője a tárca álláspontját közölte. 

 

T/15819kie-doc. 
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A Gazdasági bizottság 2005. június 8-i ülésén a T/15819/72/2., 79., 81., 83/1., 84. 
számú módosító javaslatokat Előterjesztőik  visszavonták, így ezen indítványokat az ajánlás 
nem tartalmazza. 

 
 
1. A Gazdasági bizottság 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: az a gazdálkodó szervezet [Polgári Törvénykönyv 685. § c) 

pont], aki (amely) a Magyar Köztársaság területén [földgáz bányászati] földgázbányászati 
tevékenységet végez, vagy biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb 
gázfajták előállítását üzletszerűen végzi.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/90. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője támogatja
 
 
 

2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 2. § (4) bekezdésében – a felvezető 
szöveg egyidejű módosításával – a GET 3. §-át új 50. ponttal javasolja kiegészíteni: 
 

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

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

ellenértékének előzetes megfizetéséhez köti a földgázellátást.” 
 

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 26. és 30.. számú pontjában 
foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/15819/91/1. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője támogatja 
 
 
 

3. Podolák György, Kovács Tibor, dr. Józsa István, Szabó József, Göndör István, 
Püski András és Szalay Gábor képviselő - kapcsolódva Podolák György és Szalay Gábor 
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képviselők T/15819/39/1. számú módosító javaslatához (a T/15819/70. sz. ajánlás 11. pontja) 
- a törvényjavaslat 2. § (4) bekezdésében a felvezető szöveg egyidejű módosításával a GET 
3. §-át új 50. ponttal javasolják kiegészíteni: 
 

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

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

ellenértékének előzetes megfizetéséhez köti a földgázellátást.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/72/1. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

4. Podolák György és Szalay Gábor képviselő - kapcsolódva saját és Göndör István 
T/15819/46. számú módosító javaslatához (a T/15819/70. sz. ajánlás 38. pontja) - a 
törvényjavaslat 3. §-ában a GET 4. § (1) bekezdését új e) ponttal javasolják kiegészíteni (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok jelölése értelemszerűen változik): 
 

/3. § 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:/ 

 
„e) jóváhagyja a rendszerirányító engedélyes javaslata alapján az operatív jellegű 

adatok szolgáltatására kötelezett, a rendszer működése szempontjából meghatározó 
jelentőségű rendszerhasználók jegyzékét és annak módosításait;” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 9. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/73/1. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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5. Podolák György, Szalay Gábor és Göndör István képviselő - kapcsolódva saját 

T/15819/42. számú módosító javaslatához (a T/15819/70. sz. ajánlás 20. pontja) - a 
törvényjavaslat 3. §-ában a GET 4. § (3) bekezdésének a következő kiegészítését 
javasolják: 

 
/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. Ha a tárgyévet megelőző 
évben az engedélyesnek nem volt nettó árbevétele, vagy nem volt teljes évre vonatkozó nettó 
árbevétele, akkor éves felügyeleti díj előleget kell fizetni, amelynek mértéke a tárgyévre 
vonatkozó üzleti tervben az engedélyköteles tevékenységből elérni tervezett nettó árbevétel 
0,05%-a. Amennyiben a tárgyév tényleges nettó árbevétele nem azonos az üzleti tervben 
tervezettel, a különbözet 0,05%-ával a tárgyévet követő évben a fizetendő felügyeleti díj 
mértékét megfelelően módosítani kell.  A Hivatal eljárásáért igazgatási-szolgáltatási díjat kell 
fizetni. 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/15819/74. sz. kapcsolódó módosító 

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

- a Költségvetési biz. támogatja 
- a Környezetvédelmi biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

6. Podolák György és Szalay Gábor képviselő - kapcsolódva saját T/15819/43/1. 
számú módosító javaslatához (a T/15819/70. sz. ajánlás 25. pontja) - a törvényjavaslat új 4. 
§-ában a GET 6. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés felvételét, valamint a 
GET 6. §-ának új (7) bekezdéssel való kiegészítését javasolják (a módosító javaslat 
elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerûen változik): 
 

/4. § (1) 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  
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a) az adott településen, településrészen, területen a földgázellátásba be nem 
kapcsolt terület ellátására, vagy a megnövekedett földgázigényt kielégítő kapacitás 
biztosítására kér elosztási engedélyt, és  

b) közvetlenül a szállítóvezetékhez kíván csatlakozni.” 

 
(2) A GET 6. §-a a következő új (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(7) Amennyiben az engedélykérelem olyan településre, településrészre, illetve 

területre vonatkozik, ahol még nem létesült elosztóvezeték, de a település, településrész, 
illetve terület más részein a kérelmezőtől különböző engedélyes végez elosztási 
tevékenységet, a Hivatalnak a kérelem elbírálása során figyelembe kell vennie a kérelemben 
szereplő település, településrész, illetve terület leendő fogyasztóinak érdekeit, valamint a 
kérelemben nem szereplő település, településrész, illetve terület többi fogyasztójának 
méltányos érdekeit is.”” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 10. és a 15. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/75/1. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

7. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 6. §-át - a felvezető szöveg egyidejű 
kiegészítésével –  új alcímmel és új 14/B. §-sal kiegészíteni javasolja: 
 

„6. § 
 

A GET a 14. §-t követően a következő 14/A. és 14/B. §-sal, valamint a 14/B. §-t 
megelőző alcímmel egészül ki: 

 
Szociális földgázellátás 

 
14/B. § (1) Természetes személy fogyasztót rászorultsága esetén, az általa lakott 

lakáscélú ingatlan fenntartása érdekében és mértékéig, szociális földgázellátásban kell 
részesíteni. 

(2) A szociális földgázellátás formája közvetlen pénzbeli juttatás nem lehet. A 
szociális földgázellátás formáját, mértékét, forrását, az ellátásra való jogosultság feltételeit, 
a jogosultak körét, valamint az igénybevételének feltételeit külön jogszabály határozza 
meg, amelynek keretében a szociális földgázellátásra jogosult fogyasztók közüzemi 
szolgáltatásának a 46. §-ban meghatározott felfüggesztése, valamint a 47. §-ban 
meghatározott kikapcsolása további feltételekhez köthető. 
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(3) A szociális földgázellátás finanszírozására állami költségvetési, és helyi 
önkormányzati források, valamint egyéb, e célra nyújtott önkéntes hozzájárulások is 
felhasználhatók.” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 26. és 30.. számú pontjában 

foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/91/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője támogatja 
 
 
 
V I S S Z A V O N V A! 

8. Podolák György, Kovács Tibor, dr. Józsa István, Szabó József, Göndör István, 
Püski András és Szalay Gábor képviselő - kapcsolódva Podolák György és Szalay Gábor 
képviselők T/15819/39/1. számú módosító javaslatához (a T/15819/70. sz. ajánlás 11. pontja) 
– a felvezető szöveg egyidejű módosításával a  törvényjavaslat 6. §-át új 14/B. §-sal, 
valamint a 14/B. §-t megelőző alcímmel javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat 
elfogadása esetén a jelenlegi szöveg (1) bekezdés jelelölést kap):  
 
 
 

9. Podolák György és Szalay Gábor képviselők - kapcsolódva saját és Göndör 
István T/15819/46. számú módosító javaslatához (a T/15819/70. sz. ajánlás 38. pontja) - a 
törvényjavaslatot új 7. §-sal – a GET 16. § (1) bekezdését érintően – javasolják 
kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen 
változik): 
 

„7.§ 
 

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 rendszer működése szempontjából meghatározó jelentőségű 
rendszerhasználók kötelesek a rendszeregyensúly fenntartásához szükséges operatív jellegű 
adatokat folyamatosan szolgáltatni. Az adatszolgáltatási kötelezettséget az üzemi és 
kereskedelmi szabályzat tartalmazza. A rendszer működése szempontjából meghatározó 
jelentőségű rendszerhasználók jegyzékét a rendszerirányító engedélyes javaslatára a Hivatal 
határozatban hagyja jóvá.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 4. számú pontjában foglaltakkal. 
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Indokolás: Lásd a T/15819/73/2. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

10. Podolák György és Szalay Gábor képviselő - kapcsolódva saját T/15819/43/5. 
számú módosító javaslatához (a T/15819/70. sz. ajánlás 37. pontja) - törvényjavaslatot új 7. 
§-sal - a GET 18. § (1) bekezdését érintően - 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 6. és a 15. számú pontjában foglaltakkal. 
 
Megjegyzés: A módosító indítvány a T/15819/43/5. számú módosító javaslattal azonos szövegezésű. 

 
Indokolás: Lásd a T/15819/75/2. sz. kapcsolódó módosító 

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

11. Podolák György, Szalay Gábor és Kovács Tibor képviselő - kapcsolódva saját 
T/15819/47. számú módosító javaslatához (a T/15819/70. sz. ajánlás 39. pontja) - a 
törvényjavaslat 7. §-ában a GET 20/A. § (1) bekezdés c) pontjának a következő 
módosítását javasolják:  
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„7. § 

 

/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:/ 
 

„c) az új infrastruktúra [üzemeltetője] tulajdonosa olyan jogi személy, amely nem 
rendelkezik azon hálózatok működtetésére vonatkozó engedéllyel, amelyhez az új 
infrastruktúra kapcsolódik;” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/76. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

12. Márton Attila képviselő - kapcsolódva saját T/15819/22. számú módosító 
javaslatához (a T/15819/70. sz. ajánlás 45. pontja) - 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 alapelveit. 

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

egyszerűsített eljárásban kell kiadni.  
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(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  
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/15819/71. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
 
 

13. Podolák György, Szalay Gábor és Göndör István képviselő - kapcsolódva saját 
T/15819/44/2. számú módosító javaslatához (a T/15819/70. sz. ajánlás 44. pontja) - a 
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törvényjavaslat 9. §-ában a GET 27. § (6) bekezdésének a következő kiegészítését 
javasolják: 
 

/9. § A GET a 27. §-t követően a következő 27/A. §-sal egészül ki:/ 

 
„27/A. § (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, amennyiben 
annak műszaki feltételei adottak.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/77. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

14. Podolák György és Szalay Gábor képviselők - kapcsolódva saját T/15819/52. 
számú módosító javaslatához (a T/15819/70. sz. ajánlás 51. pontja) - 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 
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.” 

 
(2) A GET 30. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(6) Szabad kapacitást csak igazolt fogyasztói igény esetén lehet lekötni. A lekötött, 

de fel nem használt kapacitás értékesítésének általános szabályait külön jogszabályban, 
részletes szabályait az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban kell meghatározni.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 25. számú pontjában foglaltakkal. 
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Indokolás: Lásd a T/15819/78/1. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

15. Podolák György és Szalay Gábor képviselő - kapcsolódva saját T/15819/43/6. 
számú módosító javaslatához (a T/15819/70. sz. ajánlás 58. pontja) - törvényjavaslatot új 14. 
§-sal - a GET 34. § (1) és (6) bekezdését érintően - 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 – a 6. § (2) bekezdése szerinti eset 

kivételével - kizárólagos jogot biztosít a földgáz elosztására az engedélyben meghatározott 
településen, településrészen, területen.”” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 6. és a 10. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/75/3. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

16. A Gazdasági bizottság 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: / 
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„(5) A feljogosított fogyasztó kezdeményezheti [korábbi közüzemi 
szolgáltatójánál] a fogyasztási helye szerinti településen, településrészen vagy területen 
engedéllyel rendelkező közüzemi szolgáltatónál, vagy – szállítóvezetékről közvetlenül 
ellátott fogyasztó esetében – 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/15819/86. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője támogatja 
 
 
 
V I S S Z A V O N V A! 

17. Podolák György, Szalay Gábor és Kovács Tibor képviselő - kapcsolódva saját 
T/15819/54. számú módosító javaslatához (a T/15819/70. sz. ajánlás 64. pontja) - a 
törvényjavaslat 14. § (2) bekezdésében a GET 36. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolják:  
 
 
 

18. Podolák György és Szalay Gábor képviselő - kapcsolódva saját T/15819/56. 
számú módosító javaslatához (a T/15819/70. sz. ajánlás 69. pontja) - 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 arra való hivatkozást is, hogy az 
eltérő színvonalú szolgáltatás miatt fizetendő kötbér megfizetése a 44. § (5) bekezdése 
értelmében nem mentesít az okozott kár megtérítése alól,” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/80. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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V I S S Z A V O N V A! 

19.  Podolák György, Szalay Gábor és Kovács Tibor képviselő - kapcsolódva saját 
T/15819/58. számú módosító javaslatához (a T/15819/70. sz. ajánlás 73. pontja) - a 
törvényjavaslat 16. §-ában a GET 41. § (1) bekezdés felvezető szövegének a következő 
módosítását javasolják: 
 

20. Podolák György és Szalay Gábor képviselő - kapcsolódva saját T/15819/59. 
számú módosító javaslatához (a T/15819/70. sz. ajánlás 74. pontja) - a törvényjavaslat 16. §-
ában a GET 41. § (1) bekezdés felvezető szövegének a 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 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/15819/85. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

21. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 16. §-ában a GET 41. § (1) 
bekezdésének a következő kiegészítését javasolja: 
 

„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 1991. évi XLV. törvény szerint 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,  
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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/15819/87. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője támogatja 
 
 
 

22.  Podolák György és Szalay Gábor képviselő - kapcsolódva saját T/15819/59. 
számú módosító javaslatához (a T/15819/70. sz. ajánlás 74. pontja) - a törvényjavaslat 16. §-
ában a GET 41. § (1) bekezdés a) pontjának következő módosítását, valamint a b) pont 
elhagyását 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 – 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] – egyéb megállapodás hiányában -  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/15819/82. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

23. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 20. §-ában a GET 51/A. §-ának a 
következő módosítását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések 
számozása értelemszerűen változik): 
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„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 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 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 vállalkozás különösen az alábbi követelményeknek köteles megfelelni: 
a) a [szállítói, rendszerirányítói, illetve elosztói engedélyesnek] szállítási, 

rendszerirányítási, illetve elosztási engedélyesi tevékenységet ellátó vállalkozásnak a 
gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 21. §-ában 
meghatározott vezető tisztségviselője, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
törvény 188. §-ában meghatározott vezető állású munkavállalója, valamint a vállalkozás 
szállítási, rendszerirányítási, illetve elosztási engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti 
egységének vezetője [Gt. 31. §-ában meghatározott felügyelő bizottság tagja] nem 
szerezhet társasági részesedést [az] szállítási, rendszerirányítási, illetve elosztási engedélyesi 
tevékenységet ellátó vállalkozáson kívül [integrált földgázipari vállalkozáshoz tartozó,] 
más [– nem szállítói, rendszerirányítói, illetve elosztói engedélyes –] e törvény szerint 
engedélyköteles földgázipari vállalkozásban, nem lehet ilyen vállalkozás vezető 
tisztségviselője, és nem létesíthet ilyen vállalkozással munkaviszonyt vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyt, 

b) az a) pontban meghatározott [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 és szervezeti egység vezetőt az integrált földgázipari vállalkozáshoz 
tartozó más – nem szállítói, rendszerirányítói, illetve elosztói engedélyes – vállalkozáshoz 
nem lehet kirendelni, 

[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 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 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 vállalkozás vezetője,] 

[e)] c) a [szállítói, rendszerirányítói, illetve elosztói engedélyes] szállítási, 
rendszerirányítási, illetve elosztási engedélyesi tevékenységet ellátó vállalkozás vezető állású 
munkavállalójának, valamint a szállítási, rendszerirányítási, illetve elosztási engedélyesi 
tevékenységet ellátó szervezeti egység vezetőjének munkaszerződésében, illetve megbízási 
szerződésében foglalt jogait és kötelezettségeit, a munkabérét és egyéb juttatásait, valamint 
munkavégzésének feltételeit, továbbá a vezető tisztségviselő [és a felügyelő bizottság 
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tagjának] díjazását úgy kell meghatározni, hogy a [vezető állású munkavállaló a szállítói, 
rendszerirányítói, illetve elosztói engedélyes] szállítási, rendszerirányítási, illetve elosztási 
engedélyesi tevékenységet ellátó vállalkozás működését befolyásoló döntések meghozatala 
során a befolyásmentesség és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően járjon el, 

d) a szállítói, rendszerirányítói, illetve elosztói engedélyes szállítási, 
rendszerirányítási, illetve elosztási engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti egysége 
vezetőjének díjazását, illetve munkabérét és egyéb juttatásait nem lehet a vertikálisan integrált 
vállalkozás nem szállítási, rendszerirányítási, vagy elosztási tevékenységet végző szervezeti 
egységeinek tevékenységétől, illetve azok tevékenységének eredményességétől függően 
meghatározni, 

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

 
(3) A (2) bekezdés [f)] e) 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 és elosztói engedélyes gazdasági társaságokra a Gt. 

szabályai az e paragrafus (1)-(4) bekezdéseiben foglalt eltérésekkel alkalmazhatók. 
 
[(5)] (6) A szállítói, rendszerirányítói, illetve elosztói engedélyes és a szervezett 

földgázpiac 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. 

 
[(6)] (7) Amennyiben a szállítói, rendszerirányítói, illetve elosztói engedélyesi és a 

szervezett földgázpiac működtetési tevékenységet vertikálisan integrált földgázipari 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 engedélyesek egyenlő elbánásban részesüljenek, tekintet 
nélkül arra, hogy ezek az engedélyesek az integrált földgázipari vállalkozás részei vagy más 
önálló vállalkozások. 
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[(7)] (8) A szállítói, rendszerirányítói, illetve elosztói engedélyesek az egyenlő 
bánásmód követelményének a vállalkozás működése során történő érvényre juttatása érdekében 
kötelesek megfelelési szabályzatot készíteni, és azt a Hivatalhoz előzetes jóváhagyásra 
benyújtani. A szabályzatban foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről éves megfelelési jelentést 
kell készíteni. Az éves megfelelési jelentést nyilvánosságra kell hozni, valamint jóváhagyásra 
be kell nyújtani a Hivatalhoz. 

 
[(8)] (9) A megfelelési szabályzat, valamint az éves megfelelési jelentés 

meghatározza azokat a szabályokat és egyéb szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják 
az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő működést, különös tekintettel az 51. §-ban 
és az e §-ban foglalt rendelkezések betartására. A megfelelési szabályzatra, valamint az éves 
megfelelési jelentésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg.” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 31. és 33.. számú pontjában foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/15819/88/1. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője támogatja 
 
 
 
V I S S Z A V O N V A! 

24. Podolák György és Szalay Gábor képviselő - kapcsolódva Csige Tamás 
képviselő T/15819/30/22. számú módosító javaslatához (a T/15819/70. sz. ajánlás 83. pontja) 
- a törvényjavaslat 20. §-ában a GET 51. § (2) bekezdésének módosítását, valamint új (5) 
bekezdéssel történő kiegészítését javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a további 
bekezdések számozása értelemszerűen változik): 
 
 
 

25. Podolák György és Szalay Gábor képviselő - kapcsolódva saját T/15819/52. 
számú módosító javaslatához (a T/15819/70. sz. ajánlás 51. pontja) - a törvényjavaslat 22. § 
új (2) bekezdésében a GET 55. § d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés felvételét 
javasolják:  

 
„22. § (2) A GET 55. §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
[A Kormány rendeletben állapítja meg:]  
 
„d) A földgázszállító- és elosztóvezetékhez, valamint a föld alatti gáztárolókhoz való 

hozzáférés szabályait, a vezeték és a tároló igénybevételére kötött szerződés minimális 
tartalmi elemeit, a tárolókhoz való hozzáférésre vonatkozó kereskedelmi feltételekkel 
kapcsolatos tartalmi és formai követelményeket, a fogyasztói igények alapján lekötött, de fel 
nem használt kapacitások értékesítésének általános szabályait, valamint kapacitáshiány 
esetén az igénykielégítés rendjét,”” 
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Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 14. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/78/2. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- a Környezetvédelmi biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

26. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 22. § (3) bekezdésében - a felvezető 
szöveg egyidejű módosításával – a GET 55. §-át új r) ponttal javasolja kiegészíteni. 
 

„22. § (3) A GET 55. §-a a következő [p) és q)] p)-r) pontokkal 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[.] , 

r) a szociális földgázellátás formáját, mértékét, forrását, az ellátásra való jogosultság 
feltételeit, a jogosultak körét, valamint az igénybevételének feltételeit.” 

 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 7. és 30.. számú pontjában 

foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/91/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője támogatja 
 
 
 

27. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 23. § (5) bekezdésében - a felvezető 
szöveg egyidejű módosításával – a GET 56. § (2) bekezdését új p) ponttal javasolja 
kiegészíteni: 
 

„24. § 
 
(5) A GET 56. §-ának (2) bekezdése a következő [n) és o)] n)-p) pontokkal egészül ki: 
 
[A miniszter rendeletben állapítja meg:]  
 
„n) a biogáz és biomasszából származó gázok, valamint az egyéb gázfajták 

földgázrendszerbe juttatásának feltételeit,  
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o) az 50. § (3) bekezdése szerinti célelőirányzatra vonatkozó befizetési kötelezettség 
megfizetésének részletes szabályait. 

p) az elosztói és a közüzemi szolgáltatói engedélyesek vagy azok megbízottjai által a 
fogyasztó igénye alapján végezhető azon szolgáltatások kizárólagos körét, amelyekért a 
fogyasztónak külön díj számítható fel.” 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/89. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője támogatja 
 
 
 
 

28.  Podolák György, Kovács Tibor, dr. Józsa István, Szabó József, Göndör 
István, Püski András és Szalay Gábor képviselő - kapcsolódva Podolák György és Szalay 
Gábor képviselők T/15819/39/1. számú módosító javaslatához (a T/15819/70. sz. ajánlás 11. 
pontja) - a törvényjavaslat 26. §-át új (4) bekezdéssel javasolják kiegészíteni (a módosító 
javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik) 

 
„26. § (1) E törvény – a (2)–[(4)] (5) bekezdésben foglaltak kivételével – 2005. július 

1-jén lép hatályba.  
 
(2) E törvény 14. §-a, 18. §-a és 24. §-a a törvény kihirdetését követő 8. napon lép 

hatályba. 
 
(3) E törvény 28. §-a 2005. november 1-jén lép hatályba. 
 
(4) E törvény 6. §-ával megállapított GET 14/B. §-a, valamint az azt megelőző alcím 

2006. július 1-jén lép hatályba. 
 
[(4)] (5) E törvény 29. §-a 2007. július 1-jén lép hatályba. 
 
[(5)] (6) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 180. §-ának (1) bekezdése nem lép hatályba. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/72/3. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

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

 
- az Előterjesztő képviselője Emberi jogi biz. és a 
Költségvetési biz. ülésén nem ért egyet, a Gazdasági biz. és a 
Környezetvédelmi biz. ülésén egyetért 
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29.  Podolák György és Szalay Gábor képviselő - kapcsolódva Csige Tamás 
képviselő T/15819/30/22. számú módosító javaslatához (a T/15819/70. sz. ajánlás 83. pontja) 
– a felvezető szöveg egyidejű módosításával a törvényjavaslat 26. §-át új (4) bekezdéssel 
javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések 
számozása értelemszerűen változik): 
 

„26. § (1) E törvény – a (2)–[(4)](5) bekezdésben foglaltak kivételével – 2005. július 
1-jén lép hatályba.  

 
(2) E törvény 14. §-a, 18. §-a és 24. §-a a törvény kihirdetését követő 8. napon lép 

hatályba. 
 
(3) E törvény 28. §-a 2005. november 1-jén lép hatályba. 
 
(4) E törvény 20. §-ával megállapított GET  51/A. §-ának (1)-(5) bekezdése 2006. 

január 1-jén lép hatályba. 
 
[(4)] (5) E törvény 29. §-a 2007. július 1-jén lép hatályba. 
 
[(5)] (6) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 180. §-ának (1) bekezdése nem lép hatályba.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 32. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/83/2. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
- a Környezetvédelmi biz. támogatja 

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

 
 
 

30. A Gazdasági bizottság - a felvezető szöveg egyidejű módosításával – a 
törvényjavaslat 26. §-át új (4) bekezdéssel javasolja: kiegészíteni (a módosító javaslat 
elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 
 

„26. § 
 
(1) E törvény – a (2)–[(4)] (5) bekezdésben foglaltak kivételével – 2005. július 1-jén lép 

hatályba.  
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(2) E törvény 14. §-a, 18. §-a és 24. §-a a törvény kihirdetését követő 8. napon lép 

hatályba. 
 
(3) E törvény 28. §-a 2005. november 1-jén lép hatályba. 
 
(4) E törvény 6. §-ával megállapított GET 14/B. §-a, valamint az azt megelőző alcím 

2006. július 1-jén lép hatályba. 
 
[(4)] (5) E törvény 29. §-a 2007. július 1-jén lép hatályba. 
 
[(5)] (6) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 180. §-ának (1) bekezdése nem lép hatályba.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 7. és 26.. számú pontjában 

foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/91/4. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője támogatja 
 
 
 

31. A Gazdasági bizottság - a felvezető szöveg egyidejű módosításával – a 
törvényjavaslat 26. §-át új (4) bekezdéssel javasolja: kiegészíteni (a módosító javaslat 
elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 
 

„26. § 
 
„(1) E törvény – a (2)–[(4)](5) bekezdésben foglaltak kivételével – 2005. július 1-jén lép 

hatályba.  
 
(2) E törvény 14. §-a, 18. §-a és 24. §-a a törvény kihirdetését követő 8. napon lép 

hatályba. 
 
(3) E törvény 28. §-a 2005. november 1-jén lép hatályba. 
 
(4) E törvény 20. §-ával megállapított GET  51/A. §-ának (1)-(5) bekezdése 2006. január 

1-jén lép hatályba. 
 
[(4)] (5) E törvény 29. §-a 2007. július 1-jén lép hatályba. 
 
[(5)] (6) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 180. §-ának (1) bekezdése nem lép hatályba.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 23. és 33.. számú pontjában foglaltakkal. 
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Indokolás: Lásd a T/15819/88/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője támogatja 
 
 
 

32. Podolák György és Szalay Gábor képviselők - kapcsolódva Csige Tamás 
képviselő T/15819/30/22. számú módosító javaslatához (a T/15819/70. sz. ajánlás 83. pontja) 
- a törvényjavaslatot új 27-§-sal javasolják kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása 
esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 

„27. § A GET-ben meghatározott szabályok alapján engedéllyel rendelkezők 2006. 
január 1-jéig kötelesek a GET 51/A § (1)-(5) bekezdéseinek beiktatásából eredő, a 
tevékenységek szétválasztására vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelést biztosítani, 
ideértve az ehhez szükséges hatósági jóváhagyások beszerzését, valamint az 
üzletszabályzatok és belső szabályzatok módosítását.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 29. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15819/83/3. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem ért egyet 
- a Környezetvédelmi biz. támogatja 

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

 
 
 

33. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatot új 27. §-sal javasolja kiegészíteni (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 

 
„27. § 

 
A GET-ben meghatározott szabályok alapján engedéllyel rendelkezők 2006. január 1-

jéig kötelesek a GET 51/A § (1)-(5) bekezdéseinek beiktatásából eredő, a tevékenységek 
szétválasztására vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelést biztosítani, ideértve az ehhez 
szükséges hatósági jóváhagyások beszerzését, valamint az üzletszabályzatok és belső 
szabályzatok módosítását.” 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 23. és 31. számú pontjában foglaltakkal. 
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Indokolás: Lásd a T/15819/88/3. sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője támogatja 
 
 
 
V I S S Z A V O N V A! 

34. Podolák György, Szalay Gábor és Kovács Tibor képviselő - kapcsolódva saját 
T/15819/84. számú módosító javaslatához (a T/15819/70. sz. ajánlás 101. pontja) - a 
törvényjavaslat 30. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. június 8. 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
  


