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(Együtt kezelendő a T/15819/93. sz. egységes javaslattal.) 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság), megvitatta a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 
módosításáról szóló T/15819/93. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/15819/94-95. számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat. 
 
 
 

1. Dr. Józsa István és Podolák György képviselők az egységes javaslat 8. §-ában a 
GET 16. § (1) bekezdésének az alábbi módosítását javasolják (a módosító javaslat elfogadása 
esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 
 

[(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 
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szolgáltatni. Az adatszolgáltatási kötelezettséget az üzemi és kereskedelmi szabályzat 
tartalmazza.”] 

/(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 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.” 

Indokolás: Lásd a T/15819/94/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

2. Dr. Józsa István és Podolák György képviselők az egységes javaslat 26. §-ában a 
GET 55. § felvezető szövegének  a következő módosítását javasolják (a módosító javaslat 
elfogadása esetén a további pontok, valamint a bekezdések jelölése értelemszerűen változik): 
 

„(1) A GET 55. §-ának c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A Kormány rendeletben állapítja meg:]  

„c) a feljogosított fogyasztók körét, a feljogosított fogyasztóvá válás feltételeit és 
időpontját, valamint a közüzemi fogyasztói körbe történő visszatérés részletes feltételeit, 

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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[(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,”] 

[(3)] (2) A GET 55. §-ának k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

[A Kormány rendeletben állapítja meg:] 

„k) a számvitelileg szétválasztott tevékenységet folytató földgázipari vállalkozások 
által alkalmazott, az 51/A. § (7) bekezdésében meghatározott megfelelési szabályzatra, 
valamint az éves megfelelési jelentésre vonatkozó részletes szabályokat,” 

[(4)] (3) A GET 55. §-a a következő 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: A zárószavazás előtt módosító javaslat jogtechnikai pontosítást 
tartalmaz. 
 
Indokolás: Lásd a T/15819/94/2 sz. módosító javaslat 

indokolását. 
 

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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3. Dr. Józsa István és Podolák György képviselők az egységes javaslat 30. § (1) 
bekezdésének a módosítását, valamint új (2) bekezdéssel történő kiegészítését javasolják (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik): 
 

„(1) E törvény – a (2)-[(6)] (7) bekezdésben foglaltak kivételével – 2005. [július] 
augusztus 1-jén lép hatályba.  

(2) E törvény kihirdetésével egyidejűleg a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
50/B §-a (4) bekezdésében a „június” szövegrész helyébe a „szeptember” szövegrész és a 
„piaci” szövegrész helyébe az „árszabályozásban elismert” szövegrész lép.  

[(2)] (3) E törvény 18. §-a, 22. §-a és 28. §-a a törvény kihirdetését követő 8. napon lép 
hatályba. 

[(3)] (4) E törvény 33. §-a 2005. november 1-jén lép hatályba.  
 

[(4)] (5) E törvény 24. §-ával megállapított GET 51/A. §-ának (1)-(5) bekezdése 2006. 
január 1-jén lép hatályba.  

 

[(5)] (6) E törvény 7. §-ával megállapított GET 14/B. §-a, valamint az azt megelőző 
alcím 2006. július 1-jén lép hatályba. 

[(6)] (7) E törvény 34. §-a 2007. július 1-jén lép hatályba. 

[(7)] (8) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 180. §-ának (1) bekezdése nem lép hatályba.”  

Indokolás: Lásd a T/15819/94/3. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

4. Dr. Józsa István és Podolák György képviselők az egységes javaslat 30. §-át új (4) 
bekezdéssel javasolják kiegészíteni: 
 

„(4) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 5. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:  
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„(1) A Hivatal eljárásában az ügyintézés határideje 90 nap. A Hivatal határozata ellen 
nincs helye fellebbezésnek. A határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni. A bíróság a 
Hivatal határozatát jogosult megváltoztatni. A Hivatal határozatát az energiaellátás folyamatos 
biztosítása érdekében fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilváníthatja. A Hivatal 
jogerős határozatával lezárt ügyben nem nyújtható be a Ket. 112. §-a szerinti újrafelvételi 
kérelem.””
 

Indokolás: Lásd a T/15819/94/4. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

5. Dr. Józsa István és Podolák György képviselők az egységes javaslat 35. §-ának a 
következő kiegészítését javasolják: 
 

„35. § (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) E törvény 3. §-ának a GET 4. §-a (1) bekezdés j) pontját, e törvény 3. §-ának a GET 
4. §-a (4)-(5) bekezdését és az e törvény 6. §-ának a GET 14. §-a (3) bekezdését megállapító 
rendelkezései 2005. november 1-jén hatályukat vesztik. 

 (3) E törvény 18. §-a (3) bekezdésének a GET 36. §-a (8) bekezdését megállapító 
rendelkezése 2007. július 1-jén hatályát veszti.
 

Indokolás: Lásd a T/15819/95. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 

Budapest, 2005. június 20. 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi bizottság elnöke 
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