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Tisztelt Országgyűlés! 

 

 Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága (továbbiakban: Gazdasági 

bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki 

bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, valamint az 

Önkormányzati és területfejlesztési bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság) 

megvitatta a villamos energiáról szóló, T/3088. számon beterjesztett törvényjavaslatot, 

továbbá az ahhoz benyújtott T/3088/5-225. számú módosító javaslatokat. 

 

 A Környezetvédelmi bizottság az ajánlásban foglalt módosító indítványok 

megtárgyalását a 2007. június 11-i ülésére tűzte napirendre. 

 

 Podolák György képviselő a T/3088/32. és /70. sz.; Podolák György és dr. Józsa 
István képviselő a T/3088/47. és /49 számú módosító javaslatot visszavonta. 

 
 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.  
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  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.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 1. § c) pontjának 

a következő módosítását javasolja: 
 
 /1. § E törvény célja / 
 
 "c) a villamosenergia-hálózatokhoz – az objektív, átlátható és az egyenlő bánásmód 
követelményeinek megfelelő – hozzáférés biztosítása," 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

2.  Podolák György, dr. Józsa István, dr. Szanyi Tibor és dr. Baráth Etele 
képviselő a törvényjavaslat 1. §-át új h) ponttal kiegészíteni javasolja: 
 
 /1. § E törvény célja/ 
 
 "h) a megújuló energiaforrásból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos 
energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia termelésének elősegítése." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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3.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdés 
a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § (1) E törvény alkalmazási köre kiterjed / 
 
 "a) a villamos energia termelésére, átvitelére, elosztására, kereskedelmére, 
[fogyasztására] felhasználására, továbbadására," 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

4.  Podolák György és Göndör István képviselő a törvényjavaslat 3. § 11. pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "11. Elsődleges (primer) energiaforrás: azon természetben [előforduló]  rendelkezésre 
álló és az energia átalakítására felhasználható energiaforrások gyűjtőneve, amelyek kémiailag, 
fizikailag vagy nukleárisan kötött formában, megújuló vagy nem megújuló módon 
tartalmaznak energiát;" 
 

T/3088/15/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 138. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/15/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

5.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 3. § 14. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /3. § E törvény alkalmazásában/ 
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 "14. Erőmű: egy telephelyen lévő olyan energia-átalakító létesítmény, amely 
elsődleges energiaforrás felhasználásával villamos energiát termel, engedélyezési 
szempontból ideértve az energia tározós erőművet is;" 
 

T/3088/16/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 216. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/16/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

6.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 3. § 17. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /3. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "17. Felhasználó: villamos energiát saját felhasználás céljára közcélú hálózaton vagy e 
törvény szerint engedélyköteles magánvezetéken keresztül vételező személy, illetve egy 
fogyasztási helyen belül, ellenérték fejében, a felhasználó (fogyasztó) által megvásárolt 
villamos energiát a vételezők (alfogyasztók) részére, mért vagy átalányban elszámolt, közcélú 
hálózaton vagy magánvezetéken keresztül továbbító személy;" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/133. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

7.  Lakos Imre képviselő a törvényjavaslat 3. § 24. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /3. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "24. Háztartási méretű kiserőmű: olyan, a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó 
kiserőmű, melynek csatlakozási teljesítménye nem haladja meg a [18] 3x16 kVA-t;" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/115. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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8.   Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 3. § 28. 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "28. Kapcsolt bizonyítvány: a gazdaságilag indokolt hő- vagy hűtési igény 
kielégítésére szolgáló, nagy hatékonysággal kapcsoltan termelt [villamos-energia] villamos 
energia mennyiségét igazoló, származási igazoláson alapuló forgalomképes okirat;" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

9.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 3. § 34. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /3. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "34. Kisfeszültségű hálózat: az 1 kV-nál [kisebb] nem nagyobb névleges feszültségű 
hálózat;" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

10.   Podolák György és Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 3. §-át új 39-41. 
pontokkal kiegészíteni javasolja: 
 
 /3. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "39. Közvilágítás: A külön jogszabályban meghatározott területnek a közlekedés-, 
köz- és vagyonbiztonság érdekében szükséges összefüggő, rendszeres, meghatározott 
időtartamú, villamos üzemű megvilágítása. 
 
40. Közvilágítási berendezés: a közvilágítási célt szolgáló eszköz. Közvilágítási 
berendezésnek minősülnek különösen: 

a) a fényforrások és lámpatestek a tartozékaikkal (pl. gyújtó, előtét, fázisjavító 
kondenzátor, egyedi túláramvédelem) együtt; 
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b) a kizárólag a közvilágítás céljait szolgáló tartószerkezetek (oszlop, oszlopkar, 
falikar, útátfeszítés); 

c) a kizárólag a közvilágítás villamos energia ellátását szolgáló vezetékrendszer (pl. 
közvilágítási kábel, közvilágítási kapcsolószál, valamint az ahhoz tartozó tápponti 
kapcsoló- és védelmi berendezés; 

d) a közvilágítás ki- és bekapcsolását, továbbá szabályozását biztosító vezérlő rendszer 
(készülék, átviteli út, berendezés stb.). Több célú vezérlési rendszer esetén azonban 
annak csak kizárólag a közvilágítás célját szolgáló része (pl. távvezérlési 
parancsvevő készülék). 

A közvilágítási berendezés nem minősül a közcélú hálózat részének vagy magánvezetéknek.” 
 
41. Közvilágítási elosztó hálózat: Részben vagy egészben a közvilágítás villamos energia 
ellátását biztosító kapcsolható, illetve szabályozható hálózat. A villamos energia elosztására 
és a felhasználói csatlakozási pontra való eljuttatás céljára szolgáló olyan elosztó hálózatnak, 
amely egyúttal a közvilágítás villamos energia ellátását is biztosítja (több célú elosztó 
hálózat), kizárólag a közvilágítás célját szolgáló része minősül közvilágítási elosztó 
hálózatnak.”" 
 

T/3088/19/1-6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 54., 62., 186., 188., 223. 

pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/19/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

11.  Dr. Fónagy János, Balla György, Deák András, Nógrádi László és dr. 
Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 3. § 39. pontjának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /3. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "39. Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási 
helyet képező, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá 
lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a villamos 
energia vételezésére megkötött szerződés alapján[, és az így vásárolt villamos energiával 
nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet];" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/196. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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12.  Katona Kálmán képviselő a törvényjavaslat 3. § 39. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /3. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "39. Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási 
helyet képez[ő], lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá 
lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a villamos 
energia vételezésére megkötött szerződés alapján[, és az így vásárolt villamos energiával 
nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet];" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/220. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

13.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 3. § 39. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /3. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "39. Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási 
helyet képező, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá 
lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a villamos 
energia vételezésére megkötött szerződés alapján[, és az így vásárolt villamos energiával 
nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet];" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/149. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

14.  Katona Kálmán képviselő a törvényjavaslat 3. § 39. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /3. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "39. Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási 
helyet képező, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá 
lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a villamos 
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energia vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt villamos energiával 
alapvetően nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet;" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/213. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

15.  Kovács Tibor képviselő, valamint dr. Fónagy János, Balla György, Deák 
András, Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselő, továbbá Katona Kálmán 
képviselő a törvényjavaslat 3. § 40. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "40. Legkisebb költség: az engedélyezett tevékenység gyakorlásához az engedélyesnél, 
illetve nemzetgazdasági szinten szükséges és indokoltan felmerülő legkisebb ráfordítás;" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/140. sz., valamint a T/3088/195. sz., 
továbbá a T/3088/223. számú módosító javaslat indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

16.  Kovács Tibor képviselő, valamint Katona Kálmán képviselő a törvényjavaslat 3. 
§ 41. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "41. Magánvezeték: felhasználói berendezés ellátására szolgáló, közcélú hálózat 
részének, termelői vezetéknek, illetve közvetlen vezetéknek nem minősülő, a csatlakozási 
pont után elhelyezkedő hálózati elem, vezeték, illetőleg átalakító- és kapcsolóberendezés, 
amely az átviteli vagy elosztó hálózathoz közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó 
felhasználónak, illetőleg felhasználónak nem minősülő természetes személynek, gazdálkodó 
szervezetnek (Ptk. 685. § c)) (utóbbiak a továbbiakban együtt: [vételezők]  alfogyasztók) 
ellátására szolgál;" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/129. sz., valamint a T/3088/214. 
számú módosító javaslat indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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17.  Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 
képviselő a törvényjavaslat 3. § 49. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "49. Rendszerösszekötő vezeték: az átviteli- és az elosztóhálózat [hálózat] részét 
képező határkeresztező vezeték, amely együttműködő villamosenergia-rendszerek hálózatait 
köti össze," 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/170. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

18.  Lakos Imre képviselő a törvényjavaslat 3. § 52. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /3. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "52. Szélerőmű park: ugyanazon [személy tulajdonában, közös tulajdonban] ügyfél 
vagy egy engedélyes üzemeltetésében lévő azon szélerőművek összessége, amelyek az átviteli 
vagy elosztó hálózathoz ugyanazon csatlakozási ponton kapcsolódnak;" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/123. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

19.   Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 3. § 58. 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "58. Továbbadás: a felhasználó által megvásárolt villamos energia egy [fogyasztási] 
felhasználási helyen belül, mért magánvezetéken keresztül, ellenérték fejében történő 
továbbítása vételezők részére;" 
 

T/3088/20/1-4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 114., 130., 196. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/3088/20/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

20.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 3. § 58. pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /3. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "58. Továbbadás: a felhasználó (fogyasztó) által megvásárolt villamos energia egy 
fogyasztási helyen belül, mért vagy általányban elszámolt magánvezetéken keresztül, 
ellenérték fejében történő továbbítása vételezők (alfogyasztók) részére;" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/126. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

21.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 3. §-át új 65. 
ponttal kiegészíteni javasolja: 
 
 /3. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "65. Villamosenergia-ipari tevékenység: az e törvény 74. § (1) bekezdése alapján 
engedélyköteles tevékenység, valamint a nem engedélyköteles kiserőmű létesítése és 
villamosenergia-termelése, a magánvezetéknek a 74. § (2) bekezdése szerinti nem 
engedélyköteles létesítése, működtetése, a vezeték kapacitásának megváltoztatása és 
működésének szüneteltetése, továbbá a közvetlen vezeték és a termelői vezeték létesítésével 
és megszüntetésével kapcsolatos, a 74. § (1) bekezdésének i) pontja illetve a 74. § (3) 
bekezdése szerint nem engedélyköteles tevékenység." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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22.   Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 3. § 65. 

pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "65. Villamosenergia-ipari vállalkozás: az a [gazdasági társaság] vállalkozás, amely 
létesítő okiratában meghatározott tevékenységként e törvény alapján engedélyköteles [és] 
vagy nem engedélyköteles villamosenergia-ipari tevékenységet folytat;" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

23.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdése b) pontjának  
az elhagyását javasolja: 
 
 "(2) A termelő az (1) bekezdésben meghatározott engedélye alapján 
 
 a) a saját maga által termelt villamos energiát,  
 
 [b) az átviteli rendszerirányítótól rendszerszintű szolgáltatások keretében átvett 
villamos energiát, 
 
 c)] b) a kötelező átvételi rendszer keretében a 13.§ (1) bekezdése szerint átvett 
villamos energiát értékesítheti." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/128. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

24.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 5. §-ának a következő szerkezeti és 
tartalmi módosítását javasolja: 
 
 "5. § (1) A termelői engedélyes a villamosenergia-ellátási szabályzatokban előírt 
[mértékű, a] rendszerszintű szolgáltatások biztosításához szükséges erőművi 
teljesítőképességét köteles felajánlani, azt valamint a villamosenergia-termelését 
indokolatlanul nem tarthatja vissza. A Hivatal különösen akkor minősíti indokolatlan 
visszatartásnak a termelői engedélyes eljárását, ha 

a) a visszatartás nem üzemzavar vagy elsődleges energiaforrás-hiány következménye,  
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b) nem minősül a 74. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti villamosenergia-ipari 
tevékenység szüneteltetésének, vagy 

c) nem a termelő berendezésre vonatkozó környezetvédelmi, hatékonysági 
követelmények megváltozásának a következménye. 

(2) Nem minősül a termelés indokolatlan visszatartásának, ha az erőmű azért nem üzemel, 
mert a piaci ár termelésének fajlagos változó költségére nem nyújtana fedezetet. 
(3) A Hivatal a termelőt veszteséges termelésre nem kötelezheti. 
(4) A rendszerirányító bármikor igényelheti bármely üzemeltetésre alkalmas termelő 
berendezés hálózatra kapcsolását, amennyiben annak indítási és üzemeltetési költségeit 
vállalja. A költségek vállalása esetén az igény teljesítése nem tagadható meg. 
[(2)] (5) A Hivatal az indokolatlan visszatartás megállapítása esetén a 96. § (1) bekezdés a)-b) 
pontjaiban meghatározott jogkövetkezményt alkalmazhatja[, valamint határozatban 
meghatározza az erőművi teljesítőképesség vagy villamosenergia-termelés felajánlandó 
mértékét]." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

25.  Podolák György, Göndör István és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 
6. §-át új (2)-(3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 
 "6. § (1) Az 50 MW és az ezt meghaladó teljesítőképességű, nem megújuló 
energiaforrásból termelő erőmű üzemeltetője a külön jogszabályban meghatározott feltételek 
szerint köteles energiaforrás-készletet tartani. 
 
 (2) Az 50 MW és az ezt meghaladó teljesítőképességű, a földgázellátásról szóló 2003. 
évi XLII. törvényben (a továbbiakban: Get.) meghatározott földgázt felhasználó erőmű 
üzemeltetője abban az esetben jogosult a külön jogszabályban meghatározott feltételek 
szerinti energiaforrás-készletet az erőmű tüzelőanyagából biztosítani, ha 
 
 a) az engedélyes a készletet a Get-ben meghatározott földgáztárolóban leköti, vagy a 
készlet folyamatos – vezetéken keresztül történő – rendelkezésre állásáról szerződéssel 
gondoskodik, 
 
 b) a lekötött, illetve a szerződésben meghatározott mennyiségű földgáz 
igénybevételéről az erőmű üzemeltetője kizárólagosan jogosult rendelkezni, az semmilyen 
formában nem korlátozható, 
 
 c) a készlet igénybevétele a földgáz Get-ben meghatározott szállítását, elosztását, a 
földgázellátás biztonságát, valamint a földgázszállítás és –elosztás szüneteltetésének, 
korlátozásának és a külön jogszabályban meghatározott válsághelyzeti intézkedéseknek a 
végrehajtását semmilyen formában nem akadályozza, korlátozza. 
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 (3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben az erőműre vonatkozó termelői 
működési engedély kiadásának nem feltétele, hogy az erőmű földgázellátását alternatív 
energiahordozó ki tudja váltani." 
 

T/3088/24/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 228. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/24/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

26.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 8. § (6) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(6) [A (7)] Az (5) bekezdés szerint közzétett pályázatnak részletes leírást kell adnia a 
pályázók által követendő eljárásokról, továbbá a pályázat értékelési szempontjairól." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

27.  Lakos Imre képviselő a törvényjavaslat 10. § (1)-(2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "10. § (1) A 9. §-ban meghatározott kötelező átvételi rendszer részletes szabályainak 
kialakítása során a Kormány az alábbiakat veszi figyelembe: 
 
 a) a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos 
energia, valamint egyéb elsődleges energiaforrás felhasználásával kapcsoltan termelt villamos 
energia kötelező átvételi rendszerének biztosítania kell a szükséges hosszú távú 
kiszámíthatóságot és az energiapolitikai elvekkel való összhangot, 
 
 b) a kötelező átvételi rendszernek a termelők piaci versenyét fenntartva kell 
csökkentenie a termelt villamos energia értékesítése során jelentkező versenyhátrányt, 
 
 c) az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételi árának, mennyiségének és 
a kötelező átvétel időtartamának megállapításakor figyelembe kell venni az egyes termelési 
eljárások átlagos megtérülési idejét, az egyes energiaforrások felhasználásának az ország 
természeti adottságaival összefüggő hatékonyságát, a felhasználók teherbíró képességét és a 
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technológiák fejlődéséből adódó hatékonyságjavulást, valamint az adott technológiának a 
villamosenergia-rendszer működésére gyakorolt hatását és a technológiai sajátosságokat,  
 
 d) a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételének a hasznos hőigényen 
alapuló kapcsolt energiatermelés elősegítésére kell irányulnia, az elsődleges energiaforrások 
felhasználásának megtakarításán kell alapulnia, valamint [elő kell segítenie] úgy kell 
végbemennie, hogy ne akadályozza a villamosenergia-rendszer szabályozhatóságát, 
 
 e) a külön jogszabályban meghatározottak szerint a stabil gazdasági és jogi környezet 
biztosítása érdekében a kötelező átvételnek az adott projekt kereskedelmi üzemének 
kezdetétől számítottan, a c) pont alapján meghatározott időtartamra kell vonatkoznia. 
 
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembe vétele mellett a 
villamos energiára vonatkozó kötelező átvételi rendszeren keresztül nem segíthető elő 
 
 a) a hasznos hőigényen felüli hőtermeléssel kapcsolt villamosenergia-termelés; 
 
 b) a megújuló energiaforrásból történő hőtermelés; 
 
 c) az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény[ben] (a 
továbbiakban: Evt.) [meghatározott] szerinti engedély nélkül kitermelt bármely, vagy az Evt. 
szerint engedélyezett fakitermelésből származó fűrészipari rönk, vagy annál magasabb rendű 
faválaszték, mint energiaforrás felhasználásával történő villamosenergia-termelés, a 168. § (7) 
bekezdésében foglalt kivétellel; 
 
 d) az 50 MW vagy annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőműben történő 
villamosenergia-termelés." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/119. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

28.  Kovács Tibor képviselő, valamint dr. Fónagy János, Balla György, Deák 
András, Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 10. § (1) 
bekezdése c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /10. § (1) A 9. §-ban meghatározott kötelező átvételi rendszer részletes szabályainak 
kialakítása során a Kormány az alábbiakat veszi figyelembe:/ 
 
 "c) az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételi árának, mennyiségének és 
a kötelező átvétel időtartamának megállapításakor figyelembe kell venni az egyes termelési 
eljárások átlagos megtérülési idejét, az egyes energiaforrások felhasználásának az ország 
természeti adottságaival összefüggő hatékonyságát, a felhasználók teherbíró képességét és a 
technológiák fejlődéséből adódó hatékonyságjavulást, valamint az adott technológiának a 
villamosenergia-rendszer működésére gyakorolt hatását és a technológiai sajátosságokat, 
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továbbá az erőművek élettartamát a legkisebb hosszú távú költségek és a legalacsonyabb piaci 
árak elérése céljából," 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/150. sz., valamint a T/3088/187. 
számú módosító javaslat indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

29.  Demendi László, Herbály Imre és Godó Lajos képviselő a törvényjavaslat 10. § 
(1) bekezdés d) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /10. § (1) A 9. §-ban meghatározott kötelező átvételi rendszer részletes szabályainak 
kialakítása során a Kormány az alábbiakat veszi figyelembe:/ 
 
 "d) a fosszilis alapú kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételének a 
hasznos hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés elősegítésére kell irányulnia, az 
elsődleges energiaforrások felhasználásának megtakarításán kell alapulnia, valamint elő kell 
segítenie a villamosenergia-rendszer szabályozhatóságát," 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

30.  Demendi László, Herbály Imre és Godó Lajos képviselő a törvényjavaslat 10. § 
(2) bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembe vétele mellett a 
villamos energiára vonatkozó kötelező átvételi rendszeren keresztül nem segíthető elő / 
 
 "b) a megújuló energiaforrásból történő hőtermelés, kivéve a kapcsolt 
energiatermelést;" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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31.  Demendi László, Herbály Imre és Godó Lajos képviselő a törvényjavaslat 10. § 
(2) bekezdés c) pontjának az elhagyását javasolja: 
 
 /(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembe vétele mellett a 
villamos energiára vonatkozó kötelező átvételi rendszeren keresztül nem segíthető elő / 
 
 "[c) az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvényben (a 
továbbiakban: Evt.) meghatározott fakitermelésből származó energiaforrás 
felhasználásával történő villamosenergia-termelés, a 168. § (7) bekezdésében foglalt 
kivétellel;]" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

32.  Podolák György, dr. Józsa István, dr. Szanyi Tibor és dr. Baráth Etele 
képviselő, valamint Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 
képviselő a törvényjavaslat 10. § (2) bekezdése d) pontjának az elhagyását javasolja: 
 
 "(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembe vétele mellett a 
villamos energiára vonatkozó kötelező átvételi rendszeren keresztül nem segíthető elő 
 
 a) a hasznos hőigényen felüli hőtermeléssel kapcsolt villamosenergia-termelés; 
 
 b) a megújuló energiaforrásból történő hőtermelés; 
 
 c) az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvényben (a továbbiakban: 
Evt.) meghatározott fakitermelésből származó energiaforrás felhasználásával történő 
villamosenergia-termelés, a 168. § (7) bekezdésében foglalt kivétellel[; 
 
 d) az 50 MW vagy annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőműben történő 
villamosenergia-termelés]." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/26. sz., valamint a T/3088/163. 
számú módosító javaslat indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

33.  Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselő, valamint Kovács Tibor 
képviselő a törvényjavaslat 10. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
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 "(3) A szélerőművek, szélerőműparkok által termelt villamos energia kötelező 
átvételének szabályait az (1) bekezdés sérelme nélkül, elkülönítetten, a rendszerszintű 
szolgáltatások korlátozott technikai lehetőségeinek és a rendszerszintű szabályozási kapacitás 
folyamatos növelésének (új erőművekkel, tározós erőművekkel) figyelembe vételével kell 
meghatározni." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/9. sz., valamint a T/3088/142. számú 
módosító javaslat indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

34.  Lakos Imre képviselő a törvényjavaslat 11. § (1)-(3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "11. § (1) A 10. § szerinti szempontok alapján meghatározott kötelező átvétel történhet 
 
 a) piaci áron, 
 
 b) a[z e törvényben vagy] külön jogszabályban meghatározott átvételi áron. 
 
 (2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti, átvételi kötelezettség alá eső villamos energia 
átvételi árát – a 168. § (4)-(5) bekezdéseivel összhangban – Ft/kWh egységben kell 
megállapítani. 
 
 (3) Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételi árát, az átvétel 
differenciált időtartamát, az átvétel feltételeit és módját a Kormány rendeletben állapítja meg. 
Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mennyiségét és a kötelező átvételnek az (5) 
bekezdéssel összhangban módosított időtartamát a jogszabályban meghatározott feltételek 
szerint a Hivatal állapítja meg. Az átvételi kötelezetség alá eső villamos energia átvételi árát – 
a (2) bekezdés rendelkezéseivel összhangban – energiaforrásonként, valamint termelési 
eljárásonként és az erőművi teljesítőképességre való tekintettel eltérő mértékben [is meg lehet 
állapítani]  kell megállapítani." 
 

T/3088/114/1-3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 221., 232. pontjában 

ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/114/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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35.   Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 11. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételi árát, az átvétel feltételeit 
és módját a Kormány rendeletben állapítja meg. Az átvételi kötelezettség alá eső villamos 
energia mennyiségét és a kötelező átvétel időtartamát a jogszabályban meghatározott 
feltételek szerint a Hivatal állapítja meg. Az átvételi [kötelezetség] kötelezettség alá eső 
villamos energia átvételi árát – a (2) bekezdés rendelkezéseivel összhangban – 
energiaforrásonként, valamint termelési eljárásonként és az erőművi teljesítőképességre való 
tekintettel eltérő mértékben is meg lehet állapítani." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

36.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 11. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételi árát, az átvétel feltételeit 
és módját a Kormány rendeletben állapítja meg. Az átvételi kötelezettség alá eső villamos 
energia mennyiségét és a kötelező átvétel időtartamát a jogszabályban meghatározott 
feltételek szerint a Hivatal állapítja meg. Az átvételi kötelezetség alá eső villamos energia 
átvételi árát – a (2) bekezdés rendelkezéseivel összhangban – energiaforrásonként, [valamint]  
termelési eljárásonként valamint a kapcsoltan termelt hő felhasználási céljától függően és az 
erőművi teljesítőképességre való tekintettel eltérő mértékben is meg lehet állapítani." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

37.  Podolák György, dr. Józsa István, dr. Szanyi Tibor, dr. Baráth Etele és dr. 
Magda Sándor képviselő a törvényjavaslat 11. § (3) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "(3) Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételi árát, az átvétel feltételeit 
és módját a Kormány rendeletben állapítja meg. Az átvételi kötelezettség alá eső villamos 
energia mennyiségét és a kötelező átvétel időtartamát a jogszabályban meghatározott 
feltételek szerint a Hivatal állapítja meg. Az átvételi kötelezetség alá eső villamos energia 
átvételi árát – a (2) bekezdés rendelkezéseivel összhangban – energiaforrásonként, valamint 
termelési eljárásonként és az erőművi teljesítőképességre való tekintettel eltérő mértékben is 
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meg lehet állapítani, azzal, hogy – az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható 
részének kivételével – a biomasszából valamint biogázból előállított villamos energia átvételi 
árát nem lehet a 168. § (4)-(5) bekezdései szerint meghatározott legmagasabb átvételi árnál 
alacsonyabb értékben megállapítani." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

38.  Podolák György, dr. Józsa István, dr. Szanyi Tibor, dr. Baráth Etele és dr. 
Magda Sándor képviselő a törvényjavaslat 11. § (5) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "(5) Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mennyiségének valamint a 
kötelező átvétel időtartamának meghatározásakor csökkentő tényezőként kell figyelembe 
venni az állami támogatásokat, és a környezetvédelmi termékdíjról szóló külön törvény 
szerinti hulladékhasznosítói szolgáltatásra vonatkozó megrendelést. E rendelkezés 
alkalmazása alól a Kormány rendeletben felmentést adhat energiaforrásonként valamint 
termelési eljárásonként a biogázból és – az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható 
részének kivételével – a biomasszából történő villamos energia termelés elősegítése 
érdekében." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

39.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 11. § (6) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(6) Az (5) bekezdés szempontjából figyelembe veendő támogatások különösen a 
beruházási támogatások, az adókedvezmények, valamint a megújuló energiaforrások 
mennyiségének, illetve arányának növelésén keresztül megtakarított azon kibocsátási 
egységekből eredő haszon, amely kibocsátási egységekhez az érintett az üvegházhatású gázok 
kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló törvény rendelkezései alapján térítés nélkül 
jutott. Nem kell figyelembe venni a 146. § (1) bekezdése szerinti szénipari 
szerkezetátalakítási, valamint átállási költségtámogatást, továbbá a munkahely-teremtési 
támogatást, amennyiben annak összege nem haladja meg a beruházás értékének a 3%-át." 
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Indokolás: Lásd a T/3088/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

40.  Dr. Fónagy János, Balla György, Deák András, Nógrádi László és dr. 
Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "13. § (1) Minden villamosenergia-kereskedő (beleértve az egyetemes szolgáltatókat 
is) és a felhasználónak közvetlenül értékesítő termelői engedélyes köteles a külön 
jogszabályban foglaltaknak megfelelően a felhasználó(i) részére értékesített villamos energia 
arányában átvenni az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiát és erre vonatkozóan 
szerződést kötni az átviteli rendszerirányítóval. [A villamos energiát importáló felhasználó 
a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően a saját maga által elfogyasztott villamos 
energia arányában köteles átvenni az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiát és 
erre vonatkozóan szerződést kötni az átviteli rendszerirányítóval.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/186. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

41.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 18. §-ának a következő szerkezeti és 
tartalmi módosítását javasolja: 
 
 A T/3088/32. sz. módosító indítvány a Gazdasági biz. ülésén VISSZAVONVA!  
 
 
 

42.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 21. § (6) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(6) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a törvény erejénél fogva a vele 
jogviszonyban álló egyetemes [szolgáltatói engedélyes] szolgáltató vagy [villamosenergia-
kereskedelemre vonatkozó működési engedélyes] villamosenergia-kereskedő 
mérlegkörének tagja, mérlegköri tagsági szerződés megkötésére nem kötelezhető." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

43.  Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 
képviselő a törvényjavaslat 21. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(6) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a törvény erejénél fogva a vele 
jogviszonyban álló egyetemes [szolgáltatói engedélyes vagy villamosenergia-
kereskedelemre vonatkozó működési engedélyes] szolgáltatásra jogosult villamosenergia-
kereskedelmi engedélyes mérlegkörének tagja[, mérlegköri tagsági szerződés megkötésére 
nem kötelezhető]." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/180. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

44.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 22. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "22. § Az átviteli rendszerirányítónak a 9. § szerinti kötelező átvételi rendszer 
működtetése érdekében folytatott tevékenysége során befolyt pénzeszközök nem minősülnek 
az átviteli rendszerirányító bevételének, az átviteli rendszerirányító azokat a rendszer 
működtetésétől eltérő célra nem fordíthatja és köteles azokat egyéb pénzeszközeitől és 
egymástól is elkülönítetten kezelni. Az átviteli rendszerirányító köteles az elkülönített 
számlán kezelt pénzeszközöket és azok pénzkezelési költségeivel csökkentett nettó hozamát 
kötelezettségként kimutatni. [.]  A rendszerirányító ezen tevékenység ellátása során a 
tevékenységgel összefüggő költségeit érvényesítheti. Az átviteli rendszerirányító e 
tevékenysége nem irányulhat kereskedelmi haszonszerzésre." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/34. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

45.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 24. §-ának és az azt megelőző 
alcímnek az elhagyását javasolja: 
 

"[Az átviteli rendszerirányító társadalmi ellenőrzése 
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 24. § (1) Az energiapiac átlátható, és megkülönbözetés-mentes működésének 
biztosítása, valamint a hálózatokhoz történő hozzáférés jelen törvényben meghatározott 
rendelkezéseinek érvényre juttatása érdekében az átviteli rendszerirányító tevékenysége 
felett az engedélyesek intézményesített ellenőrzést gyakorolnak. Az ellenőrzési jog 
gyakorlására az engedélyesek által létrehozott ellenőrző bizottság jogosult. 
 
 (2) Az ellenőrző bizottság ellenőrzési jogosultsága kiterjed az átviteli 
rendszerirányító által működtetett részpiacokra (különösen tartalékok piaca, kiegyenlítő 
energiapiac), a hálózatfejlesztés tervezésére, a hálózat rendelkezésre állásának 
elemzésére, az üzemi és kereskedelmi szabályzat egyes specifikus kérdéseire, a nemzeti 
hálózat regionális hálózatokba integrálódásának kérdéseire, a hálózatokhoz hozzáférés 
minden kérdésére, valamint a hálózat üzemeltetése és fejlesztése finanszírozási 
kérdéseire. 
 
 (3) Az ellenőrző bizottság létrehozatalára, jogállására, összetételére, az ellenőrzési 
jog kereteire és tartalmára, a bizottság eljárására, valamint a jogszabályi előírásoktól 
eltérő gyakorlatra utaló körülmények esetén követendő eljárásra vonatkozó részletes 
szabályokat külön jogszabály határozza meg.]" 
 

T/3088/35/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 219. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/35/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

46.  Lakos Imre képviselő a törvényjavaslat 24. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "24. § (1) Az energiapiac átlátható, és megkülönbözetés-mentes működésének 
biztosítása, valamint a hálózatokhoz történő hozzáférés jelen törvényben meghatározott 
rendelkezéseinek érvényre juttatása érdekében az átviteli rendszerirányító tevékenysége felett 
az engedélyesek intézményesített ellenőrzést gyakorolhatnak. Az ellenőrzési jog gyakorlására 
az engedélyesek által a külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően, önkéntesen 
létrehozott ellenőrző bizottság jogosult." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/125. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 



 -  23  - 

 
47.  Dr. Fónagy János, Balla György, Deák András, Nógrádi László és dr. 

Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 24. § (1) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "24. § (1) Az energiapiac átlátható, és megkülönbözetés-mentes működésének 
biztosítása, valamint a hálózatokhoz történő hozzáférés jelen törvényben meghatározott 
rendelkezéseinek érvényre juttatása érdekében az átviteli rendszerirányító tevékenysége felett 
az engedélyesek és a szabadpiacon vételező felhasználók társadalmi képviselete 
intézményesített ellenőrzést gyakorolnak. Az ellenőrzési jog gyakorlására az engedélyesek 
által létrehozott ellenőrző bizottság jogosult." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/200. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

48.   Podolák György képviselő a törvényjavaslat 27. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "27. § [A]  Amennyiben az engedélyesek nem tesznek eleget a 26. § (4) bekezdésében 
meghatározott kötelezettségeiknek, illetve a 26. § (6) bekezdése szerinti, új üzleti igények 
miatt szükséges vezetékek létesítését nem végzik el, a Hivatal a [hálózatfejlesztési tervben 
foglalt fejlesztések elmaradása esetén – az átviteli rendszerirányító közreműködésével, a 
külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint – az átviteli, valamint az átvitelt 
befolyásoló elosztó] hálózatok fejlesztésére pályázatot írhat ki [, amennyiben az átviteli és 
elosztó hálózatok elégtelenek a rendszerhasználók jövőbeli várható villamos energia 
igényét kielégítő villamosenergia-mennyiség továbbítására a hálózati engedélyesek által 
benyújtott hálózatfejlesztési tervek, a rendszerszintű mérleg, valamint az átviteli és 
elosztó hálózatok terhelésének figyelembevételével]." 
 

T/3088/36/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 218. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/36/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

49.  Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 
képviselő a törvényjavaslat 27. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
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 "27. § (1) A Hivatal a hálózatfejlesztési tervben foglalt fejlesztések elmaradása esetén 
– az átviteli rendszerirányító, valamint az érintett elosztó hálózati engedélyes közre-
működésével, a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint – az átviteli, valamint az 
átvitelt befolyásoló elosztó hálózatok fejlesztésére pályázatot írhat ki, amennyiben az átviteli 
és elosztó hálózatok elégtelenek a rendszerhasználók jövőbeli várható villamos energia 
igényét kielégítő villamosenergia-mennyiség továbbítására a hálózati engedélyesek által 
benyújtott hálózatfejlesztési tervek, a rendszerszintű mérleg, valamint az átviteli és elosztó 
hálózatok terhelésének figyelembevételével." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/181. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

50.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 28. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "28. § (1) Az átviteli rendszerirányító és a [területileg illetékes] csatlakozás 
biztosítására jogosult elosztó hálózati engedélyes köteles a rendszerhasználói igény 
kielégítésének műszaki, gazdasági feltételeiről tájékoztatást adni, és a legkedvezőbb 
vételezési vagy betáplálási mód meghatározásában a rendszerhasználóval együttműködni." 
 

T/3088/37/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 140. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/37/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

51.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 28. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A hálózati [engedélyes] engedélyesnek az átviteli, illetve elosztó hálózathoz való 
csatlakozás megtagadásakor meg kell [határozza] határoznia azokat a feltételeket, amelyek 
teljesülése esetén a csatlakozás biztosítható. Az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati 
engedélyes a műszaki lehetőségek fennállása esetén köteles egy másik csatlakozási pontot 
felajánlani, ahol a csatlakozás biztosítható." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

52.  Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 
képviselő a törvényjavaslat 33. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "33. § (1) Az elosztó hálózati engedélyes köteles az elosztó hálózati veszteség 
pótlásához szükséges villamos energiát és erőművi kapacitást bármely hazai vagy külföldi 
termelő vagy kereskedő számára hozzáférhető módon, [nyilvánosan] átláthatóan, vagy a 
szervezett villamosenergia-piacon beszerezni." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/169. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

53.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 33. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az elosztó hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energia 
beszerzésének feltételeit a pályázat kiírását megelőzően, az elszámolható veszteség fajlagos 
értékét az eredményes pályázatot követően külön jogszabályban meghatározott módon 
nyilvánosságra kell hozni." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/132. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

54.   Podolák György és Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 35. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "35. § (1) A [települési önkormányzat] külön jogszabályban közvilágításra 
kötelezett, továbbá ezen kötelezettséget átvállaló (a továbbiakban együtt: közvilágításra 
kötelezett) személy jogosult közvilágítási [céljait szolgáló fényforrásokat és lámpatesteket, 
valamint azok tartozékait] berendezést az elosztó hálózat tartószerkezetén és 
létesítményeiben elhelyezni és üzemben tartani. Az elosztó hálózati engedélyesek kötelesek 
ezt tűrni és a [települési önkormányzattal] közvilágításra kötelezettel együttműködni. Az 
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elosztói engedélyes az e rendelkezés szerinti tűrésért és együttműködésért a közvilágítási 
elosztási díjon felül külön ellenszolgáltatásra nem jogosult. 
 
 (2) [A települési önkormányzat köteles megtéríteni az elosztó hálózati 
engedélyeseknek az (1) bekezdés szerinti berendezések elhelyezésével és üzemben 
tartásával kapcsolatban keletkezett ténylegesen felmerült – az elosztói díjban meg nem 
térülő – költségét és kárát.] Az elosztó hálózati engedélyeseknek a közvilágítással 
összefüggésben keletkezett költségeire a közvilágítási elosztási díj nyújt fedezetet. 
 
 (3) Amennyiben a közvilágításra kötelezett települési önkormányzat vagy települési 
önkormányzat megbízottja, a települési önkormányzat területén üzemeltetett közvilágítási 
elosztó hálózatot az általa fizetendő rendszerhasználati díjak számítása tekintetében egy 
felhasználási helynek kell tekinteni a csatlakozási és elszámolási pontok számától függetlenül. 
 
 (4) A közvilágítási [céljait szolgáló fényforrásoknak, lámpatesteknek, valamint 
azok tartozékainak] berendezéseknek az elosztó hálózat tartószerkezetein és 
létesítményeiben történő elhelyezésével, üzemeltetésével összefüggő kérdéseket az elosztó 
hálózati engedélyes[ek] és [az önkormányzat] a közvilágításra kötelezett között létrejött 
szerződésben kell rendezni. Az elosztó hálózati engedélyes a szerződés lényeges tartalmi 
elemeinek meghatározása során nem alkalmazhat megkülönböztető szerződéses feltételeket 
aszerint, hogy [az önkormányzat] a közvilágításra kötelezett melyik kereskedelmi 
engedélyestől vásárolja a villamos energiát. 
 
 (5) Az elosztó hálózati engedélyes nem végezhet a közvilágítási berendezések 
elhelyezésével és üzemben tartásával kapcsolatos, az (1) bekezdés szerinti tűrésen és 
együttműködésen kívüli tevékenységet. 
 
 [(4)] (6) A [(3) bekezdés szerinti szerződés minimális tartalmi követelményeit] 
közvilágításra kötelezettek körét és a tevékenység részletes szabályait a Kormány rendeletben 
állapítja meg." 
 

T/3088/19/1-6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 10., 62., 186., 188., 223. 

pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/19/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

55.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 36. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az átviteli és elosztó hálózathoz való hozzáférés feltételeinek biztosítaniuk kell az 
egyenlő [elbánást] bánásmódot, a hozzáférés feltételei nem adhatnak alapot visszaélésre, nem 
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tartalmazhatnak indokolatlan korlátozásokat, valamint nem veszélyeztethetik az ellátás 
biztonságát és a szolgáltatás előírt minőségét. A (3) bekezdés szerinti előny biztosítása nem 
jelenti az egyenlő bánásmód elvének megsértését." 
 

T/3088/39/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 120. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/39/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

56.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 36. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A hálózati engedélyesek, külön jogszabályban foglalt feltételek szerint, a 
hálózatok üzemeltetése, és a hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása során előnyben 
részesítik a széndioxidkibocsátás-mentes technológiával, továbbá a megújuló 
energiaforrásokból, hulladékból, illetve kapcsoltan villamos energiát termelőket." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/40. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

57.  Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 
képviselő a törvényjavaslat 37. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(4) A hálózati engedélyesek kötelesek a hozzáférés előre tervezhető karbantartási, 
felújítási munkálatok miatti szüneteltetésének kezdő időpontjáról és várható időtartamáról [az 
érintett felhasználókat és engedélyeseket] a rendszerhasználókat a külön jogszabályban 
meghatározott módon előzetesen, írásban értesíteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/168. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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58.  Podolák György, Göndör István és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 

38. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 "[(2) Az 1228/2003/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének f) pontjában 
meghatározott feltétel nem teljesül különösen abban az esetben, ha a kérelmező olyan 
integrált villamosenergia-ipari vállalkozás tagja, amelynek valamely tagját a Hivatal 
jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesként azonosította.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/41. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

59.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 41. § (1) bekezdés b) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /41. § (1) A szerződések teljesítésének számlázása érdekében, az ellátási 
szabályzatokban meghatározott módon és határidőre a mérések hiteles elvégzéséről/ 
 
 "b) az elosztóhálózathoz csatlakozó felhasználók és az engedélyesek közötti 
szerződések esetén a teljesítménymutató és tároló fogyasztásmérő készülék által mért adatok, 
illetve az elosztói szabályzatban meghatározott névleges csatlakozási teljesítményszint alatt, 
fogyasztásmérésen alapuló, statisztikai elemzéssel készült felhasználói villamosteljesítmény-
igény görbe alapján az elosztó hálózati engedélyesek," 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/137. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

60.   Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 
képviselő a törvényjavaslat 41. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(4) A (3) bekezdésben meghatározott mérőberendezések leolvasását 
teljesítménymutató és tároló fogyasztásmérő készülékek esetén az ellátási szabályzatokban 
meghatározott módon és határidőre, egyéb mérőberendezések esetén a hálózati engedélyesek 
üzletszabályzatában meghatározott időközönként, de legfeljebb éves gyakorisággal kell 
biztosítani. [– a hálózathasználati szerződés eltérő rendelkezése hiányában – legalább 
negyedéves gyakorisággal kell biztosítani. A hálózathasználati szerződés az évente 
egyszeri leolvasásnál hosszabb leolvasási időszakot nem állapíthat meg.]" 
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T/3088/179/2.  
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 68. pontjában ismertetett 

javaslattal.  

 
Indokolás: Lásd a T/3088/179/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

61.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 41. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(5) A (3) bekezdésben meghatározott mérési adatokat – természetes személy esetén a 
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 
törvény (a továbbiakban: Avtv.) rendelkezései szerint – az érintett felhasználó részére külön 
díjfizetés nélkül hozzáférhetővé kell tenni. Biztosítani kell mindenkor az aktuális mérőállás, 
illetve elektronikusan eltárolt mérési adatok megismerhetőségét." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/131. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

62.  Podolák György és Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 41. §-át új (6)-
(7) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 
 "(6) A közvilágítás céljára vételezett villamos energia elszámolását az elosztói 
engedélyesek fogyasztásmérés nélkül a közvilágításra kötelezett közvilágítási 
berendezéseinek előtétekkel növelt beépített teljesítményeinek összege és a közvilágításra 
vonatkozó statisztikai elemzéssel készült felhasznált villamosteljesítmény-igény görbe szerinti 
égésidő szorzataként is elvégezhetik. 
 
 (7) Amennyiben az elosztói engedélyes a közvilágítási célra vételezett villamos 
energia elszámolását fogyasztásmérés adatai alapján kívánja elvégezni, köteles a 
közvilágításra kötelezett teljes területén a leolvasásokat azonos időpontban elvégezni, a 
fogyasztási adatokat összegezni és az összegzett adatokat továbbítani illetve a 
rendszerhasználati díjakat az összegzett adatok alapján számlázni." 
 

T/3088/19/1-6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 10., 54., 186., 188., 223. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/3088/19/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

63.  Kovács Tibor képviselő, valamint dr. Fónagy János, Balla György, Deák 
András, Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselő, továbbá Katona Kálmán 
képviselő a törvényjavaslat 42. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "42. § (1) A hálózati engedélyesek kötelesek gondoskodni a felhasználók és az 
erőművek átviteli vagy elosztó hálózathoz történő kapcsolódásához – azon belül a méréshez – 
szükséges, az üzemi és az elosztói szabályzatokban meghatározott csatlakozó-, kapcsoló- és 
átalakító-berendezés, valamint az elszámolási mérésre alkalmas mérőberendezés 
felszereléséről, hitelesítéséről és karbantartásáról, kivéve a felhasználó tulajdonában álló 
kapcsoló-berendezés beépített elemeit. Az elosztó hálózati engedélyesek kötelesek a mérési 
rendszert a piaci követelményeknek megfelelően kialakítani, fejleszteni és a minőségi, 
pontossági követelményeket fejlesztéssel átalakítással biztosítani." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/151. sz., valamint a T/3088/185. sz., 
továbbá a T/3088/219. számú módosító javaslat indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

64.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 44. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "44. § (1) Az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyesek kötelesek 
gondoskodni a villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó számlázás alapjául szolgáló mérési 
adatok gyűjtéséről, számításáról és a villamosenergia-értékesítési szerződésben részes 
villamosenergia-kereskedőnek történő továbbításáról a 41. § (4) bekezdése szerinti 
ütemezésben. A zárt célú távközlési és adatátviteli rendszerben a hálózati engedélyes építi ki 
és üzemelteti a jelátviteli utakat." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/127. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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65.  Katona Kálmán képviselő a törvényjavaslat 44. § (3) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 
 "(3) A (2) bekezdésben meghatározott számla egyetemes szolgáltatás keretében 
ellátott felhasználó esetén elektronikus vagy nyomtatott, más felhasználók részére digitálisan 
hitelesített elektronikus formában történő – egyszeri kiadását a hálózati engedélyesek külön 
díj fizetéséhez nem köthetik." 
 

Megjegyzés: A két módosító javaslat szövege azonos, csupán egy írásjelben különbözik. (-) 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/211. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

66.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 44. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A (2) bekezdésben meghatározott számla – egyetemes szolgáltatás keretében 
ellátott felhasználó esetén elektronikus vagy nyomtatott, más felhasználók részére digitálisan 
hitelesített elektronikus formában történő – egyszeri kiadását a hálózati engedélyesek külön 
díj fizetéséhez nem köthetik." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/136. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

67.  Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 44. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A (2) bekezdésben meghatározott számla – lakossági fogyasztó és egyetemes 
szolgáltatás keretében ellátott felhasználó esetén elektronikus vagy nyomtatott, más 
felhasználók részére elektronikus formában történő – egyszeri kiadását a hálózati 
engedélyesek külön díj fizetéséhez nem köthetik." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/42. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

Í 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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68.   Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 
képviselő a törvényjavaslat 45. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 
 "45. § A villamosenergia-kereskedő – ha jogszabály, vagy a hálózati használati 
szerződés ettől eltérően nem rendelkezik – a szerződésben meghatározott időszakban, az 
elosztó tulajdonában lévő hiteles fogyasztásmérő berendezés adatai alapján a 41. § (4) 
bekezdésével összhangban [legalább negyed]évente számolja el az értékesített 
villamosenergia-mennyiséget." 
 

T/3088/179/1.  
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 60. pontjában ismertetett 

javaslattal.  

 
Indokolás: Lásd a T/3088/179/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

69.  Kovács Tibor és Dr. Fónagy János, Balla György, Deák András, Nógrádi 
László, dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 45. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "45. § A villamosenergia-kereskedő – ha jogszabály, vagy a hálózat használati 
szerződés ettől eltérően nem rendelkezik – a szerződésben meghatározott időszakban, az 
elosztó tulajdonában lévő hiteles fogyasztásmérő berendezés adatai alapján a 41. § (4) 
bekezdésével összhangban legalább a lakossági fogyasztóknál évi egyszeri leolvasásnál 
negyedévente, vagy havonta, nem lakossági fogyasztóknál havi leolvasással és havonta 
számolja el az értékesített villamosenergia-mennyiséget." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/158. számú és a T/3088/201. számú 
módosító javaslat indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

70.  Dr. Garai István Levente képviselő a törvényjavaslat 48. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A lakossági fogyasztók részére villamos energiát értékesítő villamosenergia-
kereskedő a lakossági fogyasztói bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és 
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orvoslására, a lakossági fogyasztók tájékoztatására ügyfélszolgálatot működtet telefonos és 
elektronikus eléréssel, valamint az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben. Ügyfelek részére 
nyitva álló helyiségben kell biztosítani az elérhetőséget minden 20 ezernél nagyobb 
lakosságszámú településen, illetve újra meg kell nyitni az elmúlt három évben bezárt, hasonló 
jellegű ügyfélszolgálati irodákat." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

71.   Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 48. § (3)-(4) bekezdésének a következő szerkezeti és tartalmi módosítását 
javasolja: 
 
 "(3) Az ügyfélszolgálat működési rendjét, félfogadási idejét a (2) bekezdés szerinti 
villamosenergia-kereskedő úgy köteles megállapítani, illetve működésének feltételeiről oly 
módon köteles gondoskodni, hogy a lakossági fogyasztók érdekei ne sérüljenek. Ezen 
kötelezettség keretein belül a villamosenergia-kereskedő köteles különösen:  
 

a) minden munkanapon legalább este 20 óráig tartó nyitva tartásról gondoskodni 
minden ügyfélszolgálati irodájában, 

b) elektronikusan és telefonon keresztül is lehetővé tenni a lakossági fogyasztók 
számára a személyes ügyintézés időpontjának előzetes lefoglalását.  

 
 (4) Az ügyfélszolgálati irodák elhelyezését a tömegközlekedéssel történő elérés és az 
ellátott lakossági fogyasztók számának szempontjaira figyelemmel kell kialakítani, azzal, 
hogy 50 000 lakossági fogyasztónként létesíteni kell egy ügyfélszolgálati irodát, és egyetlen 
lakossági fogyasztó számára sem lehet távolabb az ügyfélszolgálati iroda a lakóhelyétől 
számított 30 kilométernél. Az ügyfélszolgálatok elhelyezésére és működtetésére vonatkozó 
részletes szabályokat külön jogszabály és az üzletszabályzat tartalmazza." 
 

T/3088/43/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 80. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/43/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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72.  Katona Kálmán képviselő a törvényjavaslat 48. § (4) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 
 "(4) Az ügyfélszolgálati irodák elhelyezését a [tömeg]közösségiközlekedéssel történő 
elérés és az ellátott lakossági fogyasztók számának szempontjaira figyelemmel kell 
kialakítani. Az ügyfélszolgálatok elhelyezésére és működtetésére vonatkozó részletes 
szabályokat külön jogszabály és üzletszabályzat tartalmazza. Feltételrendszerét a fogyasztói 
érdekképviseletekkel egyetértésben kell megalapozni." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/212. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

73.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 48. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) Az ügyfélszolgálati irodák elhelyezését a tömegközlekedéssel történő elérés és az 
ellátott lakossági fogyasztók számának szempontjaira figyelemmel, de max. 50 km-es 
körzeten belül kell kialakítani. Az ügyfélszolgálatok elhelyezésére és működtetésére 
vonatkozó részletes szabályokat a fogyasztói érdekképviseletekkel egyetértésben külön 
jogszabály és üzletszabályzat tartalmazza." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/138. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

74.  Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 48. §-át új (7)-(9) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 
 "(7) A villamosenergia-kereskedő a lakossági fogyasztókat fizetési késedelem esetén 
kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása esetén jogosult a villamosenergia-ellátásból 
kikapcsolni: 

a) a lakossági fogyasztó legalább hat havi számlatartozást halmozott fel, 
b) a villamosenergia-kereskedő által, fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési 

lehetőségről kezdeményezett egyeztetések a lakossági fogyasztóval nem vezettek 
eredményre, 
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c) a villamosenergia-kereskedő a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről a 
lakossági fogyasztót legalább háromszor, írásban értesítette, és az értesítésben a 
lakossági fogyasztó figyelmét felhívta a szociálisan rászoruló fogyasztókat az e 
törvény és külön jogszabály alapján megillető kedvezményekre, valamint az előre 
fizető mérő felszerelésének a lehetőségére. 

 
 (8) A lakossági fogyasztó kikapcsolására nem kerülhet sor: 

a) munkaszüneti napon, 
b) ünnepnapon, 
c) munkaszüneti napot vagy ünnepnapot közvetlenül megelőző munkanapon, 
d) külön jogszabályban meghatározott pihenőnapon. 

 
 (9) Amennyiben a villamosenergia-ellátásból kikapcsolt lakossági fogyasztó rendezi a 
villamosenergia-kereskedővel szemben felhalmozott tartozását, a kereskedő 24 órán belül 
köteles a lakossági fogyasztót az ellátásba ismételten bekapcsolni." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/44. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

75.  Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 49. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 
 "49. § Az egyetemes szolgáltatót az egyetemes szolgáltatás vonatkozásában villamos-
energia értékesítési és szerződéskötési kötelezettség terheli, [minden] az erre jogosult 
felhasználó tekintetében a felhasználó külön jogszabályban meghatározott módon bejelentett 
szándéka esetén. E bekezdés alkalmazásában jogosult felhasználónak az olyan, az 51. § (3) 
bekezdése szerinti felhasználót kell tekinteni, amely az egyetemes szolgáltatónak az 
egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedélyében meghatározott szolgáltatási területen 
elhelyezkedő felhasználási hely tekintetében igényli az egyetemes szolgáltatást." 
 

T/3088/45/2-6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 133., 142., 245., 249., 

252. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/45/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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76.  Katona Kálmán képviselő a törvényjavaslat 49. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "49. § Az egyetemes szolgáltatót az egyetemes szolgáltatás vonatkozásában villamos-
energia értékesítési és szerződéskötési kötelezettség terheli[, minden erre jogosult 
felhasználó tekintetében a külön jogszabályban meghatározott módon bejelentett 
szándéka esetén]." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/222. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

77.   Kovács Tibor képviselő, valamint dr. Fónagy János, Balla György, Deák 
András, Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 49. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "49. § Az egyetemes szolgáltatót az egyetemes szolgáltatás vonatkozásában villamos-
energia értékesítési és szerződéskötési kötelezettség terheli[, minden erre jogosult 
felhasználó tekintetében a külön jogszabályban meghatározott módon bejelentett 
szándéka esetén]." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/143. sz., valamint a T/3088/184. 
számú módosító javaslat indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

78.  Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 
képviselő a törvényjavaslatot új 50. §-sal javasolja kiegészíteni: 
 
 "50. § (1) Az egyetemes szolgáltatók és a kereskedők esélyegyenlőségének biztosítása 
érdekében a villamosenergia-termelők vagy az azokkal hosszú távú kapacitás lekötési 
megállapodással rendelkező kereskedők az általuk piacra vitt villamos energia más típusú 
értékesítése - egyetemes szolgáltatás teljes mennyiség biztosítása - előtt, a még nem 
értékesített mennyiségekre negyedévente egyszer kötelesek - az értékesítés megkezdését 
megelőző kellő időben - pályázatot hirdetni a kereskedők számára, a kereskedők által a 
rendelkezésre álló forrásból beszerezni kívánt villamos-energia mennyiségre vonatkozóan. 
 
 (2) A beérkezett vételi ajánlatok alapján a pályázatot hirdetők a pályázati kiírásban 
rögzített, diszkriminációmentes, transzparens feltételek alapján kötelesek kétoldalú 
tárgyalásokat folytatni a vételi ajánlattevőkkel, azok igényének legjobb kielégítésére." 
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Indokolás: Lásd a T/3088/161. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

79.  Dr. Fónagy János, Balla György, Deák András, Nógrádi László, dr. Latorcai 
János képviselő a törvényjavaslatot új 50. §-sal javasolja kiegészíteni: 
 
 "50. § (1) Az egyetemes szolgáltatók és a kereskedők esélyegyenlőségének biztosítása 
érdekében a villamosenergia-termelők vagy az azokkal hosszú távú kapacitás lekötési 
megállapodással rendelkező kereskedők az általuk piacra vitt villamos energia más típusú 
értékesítése - egyetemes szolgáltatás teljes mennyiség biztosítása - előtt, a még nem 
értékesített mennyiségekre negyedévente egyszer kötelesek - az értékesítés megkezdését 
megelőző kellő időben - pályázatot hirdetni a kereskedők számára, a kereskedők által a 
rendelkezésre álló forrásból beszerezni kívánt villamos-energia mennyiségre vonatkozóan. 
 
 (2) A beérkezett vételi ajánlatok alapján a pályázatot hirdetők a pályázati kiírásban 
rögzített, diszkriminációmentes, transzparens feltételek alapján kötelesek kétoldalú 
tárgyalásokat folytatni a vételi ajánlattevőkkel, azok igényének legjobb kielégítésére. 
 
 (3) A pályázatot hirdetők a kétoldalú tárgyalások során kötelesek az egyetemes 
szolgáltatók vételi ajánlatát az egyetemes szolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
mennyiségek mértékéig előnyben részesíteni illetve az egyetemes szolgáltatóknak a kétoldalú 
tárgyalások lezárását megelőzően utolsó ajánlattételre lehetőséget biztosítani." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/209. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

80.   Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 50. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 
 "50. § Az egyetemes szolgáltató által kötött villamosenergia-értékesítési szerződés 
alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartozik: 

a) a külön jogszabályban meghatározott típusú termékcsomagok és árszabások 
alapján szolgáltatott villamos energia, 

b) az e törvényben és a külön jogszabályban meghatározott szolgáltatási színvonalú 
ügyfélkapcsolati szolgáltatás, 

a védendő fogyasztóknak e törvény és külön jogszabály alapján nyújtott szolgáltatások." 
 

T/3088/43/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 71. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/3088/43/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

81.  Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 
képviselő a törvényjavaslat 51. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi módosítását 
javasolja: 
 
 "51. § (1) [Az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult 
felhasználóknak nem értékesíthet villamos energiát.]  Az egyetemes szolgáltatásra jogosult 
villamosenergia-kereskedelmi engedélyes az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó feltételek 
szerint kizárólag az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóknak értékesíthet villamos 
energiát. 
 
 (2) Az egyetemes [szolgáltatót] szolgáltatásra jogosult villamosenergia-kereskedelmi 
engedélyest az üzletszabályzatban meghatározott általános szerződési feltételekkel, 
határozatlan tartamú szerződés megkötésére irányuló szerződéskötési kötelezettség terheli. 
 
 (3) A lakossági fogyasztók, valamint a kisfeszültségen vételező, 3*25 A-nál nem 
nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók jogosultak egyetemes szolgáltatás keretében 
villamos energiát vásárolni. 
 
 (4) Nem köteles az egyetemes szolgáltatásra jogosult villamosenergia-kereskedelmi 
engedélyes a szerződés megkötésére, ha a fogyasztónak az egyetemes szolgáltatásra jogosult 
villamosenergia-kereskedelmi engedélyessel vagy elosztói engedélyessel szemben fizetési 
kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett villamos 
energia, vagy rendszerhasználati díjtartozásának összege meghaladja a késedelembe esés 
időpontjában érvényes legkisebb összegű minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó 
késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt.  
 
 (5) A (4) bekezdésben meghatározott tartozás megfizetésére vonatkozó igazolási 
kötelezettség a fogyasztót terheli. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult villamosenergia-
kereskedelmi engedélyes, valamint az elosztói engedélyes jogosult a fogyasztói igazolás 
utólagos ellenőrzésére. 
 
 (6) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult villamosenergia-kereskedelmi engedélyes a 
fogyasztóval szemben fennálló szerződését felmondhatja, ha tudomást szerez arról, hogy a 
vele szerződéses viszonyban álló fogyasztónak a (4) bekezdésben meghatározott mértékű és 
időtartamot meghaladó tartozása áll fenn bármely kereskedővel, vagy elosztói engedélyessel 
szemben. 
 
 [(4)] (7) Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződés tartalmát, megszűnésének 
eseteit a Kormány rendeletben határozza meg." 
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Indokolás: Lásd a T/3088/177. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

82.  Lakos Imre képviselő a törvényjavaslat 51. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "51. § (1) Az egyetemes szolgáltató – a 90. § szerinti egyetemes szolgáltatói engedély 
alapján - az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóknak nem értékesíthet villamos 
energiát." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/116. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

83.  Dr. Fónagy János, Balla György, Deák András, Nógrádi László, dr. Latorcai 
János képviselő a törvényjavaslat 51. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "51. § (1) Az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult 
felhasználóknak nem értékesíthet villamos energiát, kivéve 2008. január 1-től kezdődő 
átmeneti 3 évet." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/202. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

84.  Katona Kálmán képviselő a törvényjavaslat 51. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "51. § (1) Az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult 
felhasználóknak nem értékesíthet villamos energiát, kivéve 2008. január 01-től kezdődő 
átmeneti 3 évet." 
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Megjegyzés: A T/3088/218. és a /212. sz. módosító indítványok (az ajánlás 83. és 84. pontjai) csupán 
jelölésben térnek el. („január 1.” és „január 01.”) 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/218. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

85.  Kovács Tibor és Dr. Fónagy János, Balla György, Deák András, Nógrádi 
László, dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 51. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A lakossági fogyasztók, valamint a kisfeszültségen vételező, [3*25 A-nál] 
3*80A-nél nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók (nem-lakossági fogyasztók) 
jogosultak egyetemes szolgáltatás keretében villamos energiát vásárolni." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/159. számú és a T/3088/203. számú 
módosító javaslat indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

86.  Dr. Fónagy János és Balla György képviselő a törvényjavaslat 51. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A lakossági fogyasztók, közintézmények, valamint a kisfeszültségen vételező, 
3*25 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók jogosultak egyetemes 
szolgáltatás keretében villamos energiát vásárolni." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/183. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

87.   Podolák György képviselő a törvényjavaslat 51. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
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 "(3) A lakossági fogyasztók, valamint a kisfeszültségen vételező, összes felhasználási 
helyük tekintetében együttesen 3*25 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű 
felhasználók jogosultak egyetemes szolgáltatás keretében villamos energiát vásárolni." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/46. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

88.  Kovács Tibor képviselő, valamint dr. Fónagy János, Balla György, Deák 
András, Nógrádi László, dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 52. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "52. § (1) Abban az esetben, ha az egyetemes szolgáltatásra jogosultak részére 
villamos-energiát értékesítő engedélyes vagy szabadpiaci kereskedő gazdasági-pénzügyi 
ellehetetlenülése, fizetésképtelensége következik be, és ezáltal a felhasználók villamos-
energiával történő ellátása veszélybe kerül, az érintett felhasználók ellátásának biztosítására a 
Hivatal végső menedékest jelöl ki." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/144. sz., valamint a T/3088/204. 
számú módosító javaslat indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

89.  Lakos Imre képviselő a törvényjavaslat 52. § (1) és (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "52. § (1) Abban az esetben, ha az egyetemes szolgáltatásra jogosultak részére 
villamos-energiát értékesítő engedélyes gazdasági-pénzügyi ellehetetlenülése, 
fizetésképtelensége következik be, vagy az engedélyes által nyújtott villamosenergia-
ellátás fenntartásához szükséges villamos energia beszerzése ellehetetlenül, illetve 
amennyiben a Hivatal az engedélyes engedélyét a 96. § (1) bekezdés c-d) pontjai alapján 
visszavonta, és ezáltal a felhasználók villamos-energiával történő ellátása veszélybe kerül, az 
érintett felhasználók ellátásának biztosítására a Hivatal végső menedékest jelöl ki.  
 
 (2) A végső menedékest a Hivatal az ezen tevékenység ellátására önkéntes 
kötelezettséget vállaló egyetemes szolgáltatók és kereskedők közül jelöli ki. Amennyiben 
végső menedékes szolgáltatás nyújtására egyetemes szolgáltató vagy kereskedő 
kötelezettséget nem vállal, úgy a Hivatal saját hatáskörben jogosult erre bármelyik egyetemes 
szolgáltatót illetve kereskedőt kijelölni. 
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 (3) A végső menedékesre vonatkozó részletes rendelkezéseket, valamint a kijelölési 
eljárás szabályait a Kormány – a csődeljárásról és felszámolásról szóló 1991. évi XLIX 
törvény (a továbbiakban: Csődtv.) rendelkezéseivel összhangban – rendeletben szabályozza." 
 

T/3088/121/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 90. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/121/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

90.  Lakos Imre képviselő a törvényjavaslatot új 53. §-sal kiegészíteni javasolja: 
 
 "53. § (1) A végső menedékes jogintézményének alkalmazhatósága érdekében a 
villamos energiát értékesítő engedélyesek esetében a Csődtv.-t az e törvényben 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 
 
 (2) A villamos energiát értékesítő engedélyes gazdálkodószervezet vezetője a 
csődeljárás vagy felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelmének bírósághoz történő 
benyújtásával egyidejűleg, illetve a hitelező által kezdeményezett felszámolási eljárás 
esetén a bíróság által küldött értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul tájékoztatja a 
Hivatalt. 
 
 (3) A bíróság a villamos energiát értékesítő engedélyes adóssal szembeni 
felszámolási eljárásnak a Csődtv. 22. §-ának (2) bekezdése szerinti hivatalból történő 
megindítása esetén az eljárás megindításával egyidejűleg tájékoztatja a Hivatalt. 
 
 (4) A bíróság a villamos energiát értékesítő engedélyes adós felszámolásának 
elrendeléséről a Csődtv. 29. §-ában felsoroltakon túlmenően értesíti a Hivatalt. 
 
 (5) A felszámoló nem gyakorolhatja a Csődtv. 47. §-ának (1) bekezdésében 
meghatározott azonnali hatályú felmondás, illetőleg elállás jogát a villamos energiát 
értékesítő engedélyes adós egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókkal kötött 
villamosenergia-értékesítési szerződései, valamint az azok szerződésszerű teljesítéséhez 
szükséges szerződések (különösen a villamosenergia-beszerzési szerződések) tekintetében. Az 
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókkal kötött villamosenergia-értékesítési 
szerződések, valamint az azok szerződésszerű teljesítéséhez szükséges szerződések 
felmondására vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg. 
 
 (6) A felszámoló a villamos energiát értékesítő engedélyes adós vagyonának a 
Csődtv. 48. §-a szerint nem pénzbeli betétként történő rendelkezésre bocsátására, valamint 
a Csődtv. 49. § szerinti értékesítésére vonatkozó jogait annyiban gyakorolhatja, 
amennyiben az nem veszélyezteti az engedélyessel jogviszonyban álló egyetemes 
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szolgáltatásra jogosult felhasználók villamosenergia-ellátását, vagy az ahhoz szükséges 
eszközrendszer és villamos energia rendelkezésre állását. 
 
 (7) A villamos energiát értékesítő engedélyes adós egyetemes szolgáltatásra 
jogosult felhasználókkal kötött villamosenergia-értékesítési szerződéseinek teljesítéséhez 
szükséges szerződésekből eredő költségek a Csődtv. értelmében az adós gazdasági 
tevékenységének ésszerű befejezésével kapcsolatos költségnek tekintendők." 
 

T/3088/121/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 89. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/121/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

91.   Lakos Imre képviselő a törvényjavaslat 54. §-ának a következő szerkezeti és 
tartalmi módosítását javasolja: 
 
 "54. § (1) A szervezett villamosenergia-piacot működtető részvénytársaságban – a (2) 
bekezdésben foglalt eltéréssel - egyetlen részvényes tulajdoni hányada, illetve szavazatainak 
száma nem haladhatja meg a társaság alaptőkéjének, illetve a leadható szavazatok számának 
25%-át. 
 
 [(2) A szervezett villamosenergia-piacot működtető társaságban az e törvény 
szerinti engedélyesek tulajdoni hányadainak, illetve szavazatainak összege nem érheti el 
a társaság alaptőkéjének, illetve a leadható szavazatok számának 50%-át.] 
 
 [(3)] (2) Az átviteli rendszerirányító tulajdoni hányada, a 174. §-ban meghatározott 
esetet kivéve, nem haladhatja meg a társaság alaptőkéjének, illetve a leadható szavazatok 
számának 30%-át. 
 
 (4) Az (1)-[(3)](2) bekezdés számítása során a részvényes tulajdoni hányadának, 
illetve szavazati arányának a részvényes és kapcsolt vállalkozásai tulajdoni hányadainak, 
illetve szavazatainak összegét kell tekinteni. Tulajdoni hányad a tulajdonolt részvények 
névértéke összegének a társaság alaptőkéjéhez viszonyított százalékos formában kifejezett 
aránya." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/113. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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92.   Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 54. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 A T/3088/47. sz. módosító indítvány a Gazdasági biz. ülésén VISSZAVONVA!  
 
 

93.  Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 57. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "57. § (1) Az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel vagy méréssel kapcsolatos 
lakossági fogyasztói panaszok ügyében – a Hivatal 158. § s) pontja szerinti hatásköreinek 
tiszteletben tartása mellett – a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló 
törvény rendelkezései szerint. [A fogyasztóvédelmi hatóság eljárásában az ügyintézés 
határideje 60 nap.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/48. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

94.  Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 59. §-át új (4)-(5) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 
 "(4) A hálózati engedélyes részéről szerződésszegésnek minősül különösen, ha 

a) a villamos energiát nem a hálózathasználati szerződésben meghatározott, illetve nem 
az elvárható módon továbbítja, valamint ha a továbbítás minőségi követelményeit 
megsérti, 

b) a már lekötött szállítások szüneteltetését követően a felhasználónak a szüneteltetési ok 
megszüntetésére vonatkozó írásbeli értesítése kézhezvételét követő munkanapon a már 
lekötött szállítások teljesítését nem kezdi meg, 

c) nem értesíti előre a felhasználót az üzletszabályzatban, illetve a szerződésben 
meghatározott módon az előre tervezhető karbantartási, felújítási munkálatok miatti 
szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról, 

d) olyan fogyasztásmérő berendezést alkalmaz, amely érvényes hitelesítéssel nem 
rendelkezik. 

 
 (5) A hálózati engedélyes köteles a felhasználó részére 

a) kötbért fizetni a (4) bekezdés a)-c) pontjában, 
b) egyszeri kötbért fizetni a (4) bekezdés d) pontjában 

meghatározott szerződésszegés esetén." 
 

T/3088/50/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 108. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/3088/50/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

95.  Kovács Tibor és Katona Kálmán képviselő a törvényjavaslat 59. §  
(4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(4) A hálózati csatlakozási és a hálózathasználati [szerződés érvénytelensége, illetve 
a] szerződések vonatkozásában fennálló felelősség tekintetében a Termékfelelősségi 
Törvény[, amennyiben jelen törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz,] és a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) megfelelő rendelkezéseit 
kell alkalmazni. A szavatossági igények körében azonban az engedélyest terheli annak 
bizonyítása, hogy az előírt minőségű és biztonságos energia ellátás érdekében úgy járt el, 
ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható volt." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/152. számú és a T/3088/217. számú 
módosító javaslat indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

96.  Dr. Fónagy János, Balla György, Deák András, Nógrádi László és dr. 
Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 59. § (4) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "(4) A hálózati csatlakozási és a hálózathasználati [szerződés érvénytelensége, illetve 
a] szerződések vonatkozásában fennálló felelősség tekintetében[, amennyiben jelen törvény 
eltérő rendelkezést nem tartalmaz,] a termékfelelősségről szóló törvény és a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) megfelelő rendelkezéseit 
kell alkalmazni. A szavatossági igények körében azonban az engedélyest terheli annak 
bizonyítása, hogy az előírt minőségű és biztonságos energia ellátás érdekében úgy járt el, 
ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható volt." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/197. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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97.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 59. § (4) 

bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 A T/3088/49. sz. módosító indítvány a Gazdasági biz. ülésén VISSZAVONVA!  
 
 
 

98.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 59. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) A hálózati csatlakozási és a hálózathasználati szerződés érvénytelensége, illetve a 
szerződések vonatkozásában fennálló felelősség tekintetében, amennyiben jelen törvény eltérő 
rendelkezést nem tartalmaz, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni. A szavatossági igények körében 
azonban [az] a hálózati engedélyest terheli annak bizonyítása, hogy az előírt minőségű és 
biztonságos energia ellátás érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható 
volt." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/51. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

99.  Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 59. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(5) A felek – a szerződés teljesítése során – kötelesek egymást megfelelően 
tájékoztatni, beleértve a szerződés lényeges tartalmát érintő, 6 hónapon belül általuk tervezett 
változtatásokat is. Ez a kötelezettség nem vonatkozik az egyetemes szolgáltatásra jogosult 
felhasználó részéről a szerződés felmondására irányuló szándékának a hálózati engedélyessel 
való közlésére." 
 

T/3088/52/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 107. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/52/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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100.  Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 

törvényjavaslat 59. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(6) [Amennyiben a felhasználó a meglévő hálózati csatlakozás műszaki 
feltételeiben és a rendelkezésre álló teljesítmény mértékében nem igényel módosítást, 
akkor a]  A felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő, vagy termelő személyének 
megváltozása esetén [a külön jogszabályban meghatározott díjon felüli egyéb] ezzel 
összefüggésben a felhasználótól díj megfizetése nem kérhető." 
 

T/3088/53/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 224. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/53/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

101.  Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 
képviselő a törvényjavaslat 60. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 "[(3) A hálózat használati szerződésből eredő igények egy év alatt évülnek el.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/175. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

102.  Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 62. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 

 "62. § (1) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak az egyetemes 
szolgáltatóval vagy a kereskedővel kötendő villamosenergia-vásárlási szerződésének legalább 
a következőket kell tartalmaznia: 

a) a szerződő felek megnevezése, természetes személy esetén a nevének, lakcímének, 
gazdálkodó szervezet esetén a székhelyének és a cégjegyzékszámának 
feltüntetésével, 

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, ideértve az arra való hivatkozást 
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is, hogy az eltérő színvonalú szolgáltatás miatt fizetendő kötbér megfizetése nem 
mentesít az okozott kár megtérítése alól, 

d) a szerződés megkötésekor hatályos üzletszabályzatban meghirdetett árakra és 
díjakra, 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 felhasználói, illetve lakossági fogyasztói panasz benyújtásának és ügyintézésének 

lehetőségéről és módjáról való tájékoztatás, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 
törvényben meghatározott fogyasztói jogvita egyezségen alapuló rendezésének 
megkísérlésére, továbbá ennek eredménytelensége esetén az ügy eldöntésére 
irányuló eljárások kezdeményezésének módja és feltételei. 

 
 (2) Az egyetemes szolgáltató és az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználói 
vonatkozásában a villamosenergia-kereskedő köteles a villamosenergia-vásárlási szerződés 
üzletszabályzatban meghatározott, általa egyoldalúan változtatható feltételeinek várható 
módosítása esetén, azok hatálybalépése előtt legalább 30 nappal 

a) a módosítás tartalmát országos vagy helyi lapban legalább két alkalommal 
közzétenni, 

b) a módosítást az ügyfélszolgálati irodákban és a honlapján közzétenni, 
c) az érintett felhasználókat a tervezett módosítás tartalmáról, valamint a szerződés 

felmondásának lehetőségéről írásban értesíteni[,  
d) az árváltozást a jelen törvény 142. § (5) bekezdés rendelkezései szerint 

előzetesen bejelenteni]. 
 
 (3) Az árváltozás bejelentésére a 142. § (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak irányadók 
az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókkal szemben, akkor is, ha nem egyetemes 
szolgáltatótól, hanem villamosenergia-kereskedőtől vásárolnak villamos energiát. 
 
 [(3)] (4) A felek a villamosenergia-vásárlási szerződés teljesítése során kötelesek 
egymást minden lényeges körülményről megfelelő időben és módon tájékoztatni, beleértve a 
szerződés lényeges tartalmát érintő, 6 hónapon belül általa tervezett változtatásokat is. 
 
 [(4)] (5) A villamosenergia-vásárlási szerződésre – amennyiben a jelen törvény és a 
termékfelelősségre vonatkozó külön törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz – a Ptk. 
rendelkezései irányadók. A szavatossági igények körében a bizonyítás az engedélyest terheli." 
 

T/3088/54/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 124. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/54/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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103.  Dr. Fónagy János, Balla György, Deák András, Nógrádi László, dr. 
Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 62. § (2) bekezdése felvezető szövegének és d) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az egyetemes szolgáltató köteles a villamosenergia-vásárlási szerződés 
üzletszabályzatban meghatározott, [általa egyoldalúan] – a MEH engedélyével és a 
fogyasztói érdekképviseletek hozzájárulása esetén – változtatható feltételeinek várható 
módosítása esetén, azok hatálybalépése előtt legalább 30 nappal 
 
 a) a módosítás tartalmát országos vagy helyi lapban legalább két alkalommal 
közzétenni, 
 
 b) a módosítást az ügyfélszolgálati irodákban és a honlapján közzétenni, 
 
 c) az érintett felhasználókat a tervezett módosítás tartalmáról, valamint a szerződés 
felmondásának lehetőségéről írásban értesíteni,  
 
 d) az árváltozást a jelen törvény 142. § (5) bekezdés rendelkezései szerint hivatali és 
fogyasztói egyeztetések után előzetesen bejelenteni." 
 

Megjegyzés: A két ajánlás pont (103. és 104.) szó szerint megegyezik, csupán egy gondolatjelben (-) tér el. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/206. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

104.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 62. § (2) bekezdése felvezető 
szövegének és d) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az egyetemes szolgáltató köteles a villamosenergia-vásárlási szerződés 
üzletszabályzatban meghatározott, [általa egyoldalúan] MEH engedélyével és a fogyasztói 
érdekképviseletek hozzájárulása esetén változtatható feltételeinek várható módosítása esetén, 
azok hatálybalépése előtt legalább 30 nappal 
 
 a) a módosítás tartalmát országos vagy helyi lapban legalább két alkalommal 
közzétenni, 
 
 b) a módosítást az ügyfélszolgálati irodákban és a honlapján közzétenni, 
 
 c) az érintett felhasználókat a tervezett módosítás tartalmáról, valamint a szerződés 
felmondásának lehetőségéről írásban értesíteni,  
 
 d) az árváltozást a jelen törvény 142. § (5) bekezdés rendelkezései szerint hivatali és 
fogyasztói egyeztetések után előzetesen bejelenteni." 
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Indokolás: Lásd a T/3088/160. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

105.  Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 62. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az egyetemes szolgáltató köteles a villamosenergia-vásárlási szerződés 
üzletszabályzatban meghatározott, általa egyoldalúan változtatható feltételeinek várható 
módosítása esetén, azok hatálybalépése előtt legalább 30 nappal 

a) a módosítás tartalmát legalább egy országos napilapban [vagy] és legalább egy helyi 
lapban is, legalább két alkalommal közzétenni, 

b) a módosítást az ügyfélszolgálati irodákban és a honlapján közzétenni, 
c) az érintett felhasználókat a tervezett módosítás tartalmáról, valamint a szerződés 

felmondásának lehetőségéről írásban értesíteni,  
d) az árváltozást a jelen törvény 142. § (5) bekezdés rendelkezései szerint előzetesen 

bejelenteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/55. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

106.  Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 62. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 
 "(3) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a villamosenergia-vásárlási 
szerződést harminc napos felmondási idővel felmondhatja. A villamosenergia-vásárlási 
szerződésben a felek az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóra nézve kedvezőbb 
felmondási feltételekben is megállapodhatnak. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult 
felhasználó felmondási jogát korlátozó vagy kizáró szerződési kikötés semmis." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/56. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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107.   Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 

törvényjavaslat 62. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A felek a villamosenergia-vásárlási szerződés teljesítése során kötelesek egymást 
minden lényeges körülményről megfelelő időben és módon tájékoztatni, beleértve a szerződés 
lényeges tartalmát érintő, 6 hónapon belül [általa]  tervezett változtatásokat is. Ez a 
kötelezettség nem vonatkozik az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részéről a 
szerződés felmondására irányuló szándékának a villamosenergia-kereskedővel való 
közlésére." 
 

T/3088/52/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 99. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/52/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

108.   Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 62. §-át új (4)-(5) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 
 "(4) A villamosenergia-kereskedő részéről szerződésszegésnek minősül különösen, ha 

a) a villamosenergia-szolgáltatást a szerződés szerinti időpontban nem kezdi meg, 
b) a villamos energiát nem a villamosenergia-vásárlási szerződésben meghatározott, 

illetve nem az elvárható módon szolgáltatja, 
c) a szolgáltatás minőségi követelményeit megsérti. 

 
 (5) A villamosenergia-kereskedő köteles a felhasználók részére kötbért fizetni a (4) 
bekezdésben meghatározott szerződésszegés esetén." 
 

T/3088/50/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 94. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/50/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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109.  Dr. Fónagy János, Balla György, Deák András, Nógrádi László, dr. 

Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 62. § (4) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "(4) A villamosenergia-vásárlási szerződésre [– amennyiben a] jelen törvény és a 
termékfelelősségre vonatkozó külön törvény [eltérő rendelkezést nem tartalmaz –] valamint 
a Ptk. rendelkezései irányadók. A szavatossági igények körében a bizonyítás az engedélyest 
terheli." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/205. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

110.  Kovács Tibor képviselő, valamint Katona Kálmán képviselő a 
törvényjavaslat 62. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(4) A villamosenergia-vásárlási szerződésre [– amennyiben a] jelen törvény és a 
termékfelelősségre vonatkozó külön törvény [eltérő rendelkezést nem tartalmaz –] és a Ptk. 
rendelkezései irányadók. A szavatossági igények körében a bizonyítás az engedélyest terheli." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/145. sz., valamint a T/3088/221. 
számú módosító javaslat indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

111.  Dr. Fónagy János, Balla György, Deák András, Nógrádi László, dr. 
Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 63. § (1) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 "63. § [(1) A kereskedő jogosult, az egyetemes szolgáltató köteles a felhasználó 
hálózati csatlakozási és hálózathasználati, illetve villamosenergia-vásárlási 
szerződéseinek megbízottként vagy bizományosként történő összevont kezelésére, ha a 
felhasználó ezt kéri.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/207. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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112.  Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 63. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 
 "63. § (1) A kereskedő [jogosult, az egyetemes szolgáltató] köteles a felhasználó 
hálózati csatlakozási és hálózathasználati, illetve villamosenergia-vásárlási szerződéseinek 
megbízottként vagy bizományosként történő összevont kezelésére, ha a felhasználó ezt kéri. 
 
 (2) [Az egyetemes szolgáltató] A kereskedő és az elosztó hálózati engedélyes az (1) 
bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében az üzletszabályzatukban meghatározott 
feltételek szerint megállapodást kötnek." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/57. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

113.  Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 64. és 65. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 
 "64. § (1) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult, védendő fogyasztók a védelemre 
jogosító, külön jogszabályban meghatározott tulajdonságuk alapján szociálisan rászoruló vagy 
fogyatékkal élő fogyasztóként részesülhetnek a villamosenergia-kereskedő és az elosztó 
hálózati engedélyesek által nyújtott külön jogszabályban részletesen meghatározott 
kedvezményben. 
 
 (2) A védendő fogyasztót fizetési késedelem vagy nem fizetés esetén nem lehet a 
villamosenergia-ellátásból kikapcsolni. Amennyiben a védendő fogyasztó a részletfizetési 
lehetőség, illetve a kapott fizetési haladék ellenére sem rendezi a tartozását, a további 
vételezést a villamosenergia-kereskedő előre fizető mérő felszereléséhez kötheti. Az ilyen 
esetben az előre fizető mérő felszerelésének költségei a villamosenergia-kereskedőt terhelik, 
és az előre fizető mérő használatával vételezett villamos energia ára nem haladhatja meg azt 
az árat, amelyet a védendő fogyasztó a villamosenergia-vásárlási szerződése alapján, az előre 
fizető mérő hiányában fizetne. 
 
 [(2)] (3) A szociálisan rászoruló fogyasztót különösen az alábbi kedvezmények illetik 
meg: 

a) részletfizetéshez, fizetési haladékhoz,  
b) előre fizető mérőhöz 

való jog. 
 
 [(3)] (4) A szociálisan rászoruló fogyasztók körét, a [védett] védendő fogyasztói körbe 
tartozás igazolásának módját, valamint a [késleltetett kikapcsolás,] részletfizetés, fizetési 
haladék, az előre fizető mérőhöz jutás, az előre [fizetős] fizető mérő felszerelésének kötelező 
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felajánlása, illetve az egyéb kedvezmények igénybevételének feltételeit a Kormány 
rendeletben határozza meg.  
 
 [(4)] (5) A fogyatékkal élő fogyasztókat különösen a méréssel, leolvasással, 
számlázással, díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, különleges 
bánásmódban kell részesíteni. A különleges bánásmódra vonatkozó részletes szabályokat a 
Kormány rendeletben állapítja meg. 
 
 [(5)] (6) Az a fogyasztó, aki a [(2)] (3) és [(4)] (5) bekezdésben foglaltaknak egyaránt 
megfelel, egyidejűleg jogosult igénybe venni a [(2)] (3) és [(4)] (5) bekezdés szerinti 
kedvezményeket. 
 
 65. § (1) Az elosztó hálózati engedélyes a kedvezmények biztosítása érdekében a 
védendő fogyasztókról nyilvántartást vezet, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a 
fogyasztó a kedvezmények melyik körére (64. § [(2)] (3) és [(4)] (5) bekezdés) jogosult.  
 
 (2) A nyilvántartásba történő felvételt a fogyasztónak kell kérnie; ehhez csatolnia kell 
a védendő fogyasztói körbe tartozás igazolására szolgáló – a 64. § [(3)] (4) bekezdése szerinti 
Korm. rendeletben meghatározott – iratokat is. A nyilvántartásba történt felvételről a 
fogyasztót 8 napon belül írásban tájékoztatni kell.  
 
 (3) A nyilvántartásban kizárólag az érintett fogyasztó neve, [fogyasztási hely] 
felhasználási helyének címe, ügyfélazonosítója, a 64. § [(2)] (3) bekezdésére, illetve [(4)] (5) 
bekezdésére történő utalás, az [(4)] (5) bekezdés szerinti különleges bánásmód esetén annak 
formája, valamint a fogyasztó által igénybevehető kedvezmények szerepelhetnek. A 
nyilvántartás adatait kizárólag az érintett védendő fogyasztók és a védendő fogyasztó ellátását 
biztosító [egyetemes szolgáltató] villamosenergia-kereskedő részére lehet kiadni.  
 
 (4) A nyilvántartásba történt felvételt követően a védendő fogyasztó minden év 
március 31-ig köteles a megfelelő irattal igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll. Nem 
kell évenkénti igazolást benyújtania azon fogyatékkal élő fogyasztónak, akinek állapotában – 
orvosi szakvéleménnyel igazolhatóan – nem várható jelentős javulás. Ha a védettségét 
megalapozó körülmények megváltozása folytán a lakossági fogyasztó már nem jogosult a 64. 
§ [(2)] (3), illetve [(4)] (5) bekezdésében foglalt kedvezményekre, adatait a nyilvántartásból 
törölni kell, azoknak azonban a rögzítéstől számított 5 évig utólag is megállapíthatónak kell 
maradniuk. Az adatkezelő a nyilvántartásból törölt fogyasztót a törlésről 8 napon belül írásban 
értesíti." 
 

T/3088/58/2-3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 214., 222. pontjában 

ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/58/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 



 -  55  - 

 
 

114.   Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 65. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A nyilvántartásban kizárólag az érintett fogyasztó neve, [fogyasztási hely] 
felhasználási helyének címe, ügyfélazonosítója, a 64. § (2) bekezdésére, illetve (4) 
bekezdésére történő utalás, a (4) bekezdés szerinti különleges bánásmód esetén annak 
formája, valamint a fogyasztó által igénybevehető kedvezmények szerepelhetnek. A 
nyilvántartás adatait kizárólag az érintett védendő fogyasztók és a védendő fogyasztó ellátását 
biztosító egyetemes szolgáltató részére lehet kiadni." 
 

T/3088/20/1-4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 19. 130., 196. pontjában 

ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/20/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

115.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 66. § (3) bekezdésének az 
elhagyását javasolja: 
 
 "[(3) Ha a villamos energia továbbadója a magánvezeték működtetésére 
működési engedélyt kap, a közte és a vételező közötti jogviszonyt az engedély jogerőre 
emelkedésétől számított egy éven belül köteles megszüntetni.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/153. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

116.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 66. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) A felhasználó villamosenergia-továbbadása nem minősül villamosenergia-
kereskedelemnek, abban az esetben, ha az így továbbadott villamosenergia-mennyiség 
átlagára nem haladja meg a felhasználó által, azonos feszültségszinten, ugyanazon üzleti 
évben beszerzett villamosenergia-mennyiség átlagárát. A felhasználó e bekezdésben 
foglaltakat igazoló iratai tekintetében a 150. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket 
megfelelően alkalmazni kell." 
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Indokolás: Lásd a T/3088/135. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

117.  Dr. Fónagy János, Balla György, Deák András, Nógrádi László, dr. 
Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 66. § (5) bekezdése b) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /(5) A (4) bekezdés szempontjából/ 
 
 "b) a továbbadott villamos energia átlagára az adott üzleti évben továbbadott teljes 
villamos energia mennyiség eladási árának – amely [nem] tartalmazza a továbbadó saját 
hálózatának üzemeltetési és tőke költségeit, [és] díját, valamint a saját hálózat veszteségét és 
eltérő fogyasztási jelleg esetén az abból adódó korrekciót – és a továbbadott mennyiségnek a 
hányadosa alapján számítandó." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/208. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

118.  Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 66. §-át új (11) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 
 "(11) Fizetési késedelem esetén nem kapcsolható ki a villamosenergia-ellátásból a 
villamos energia továbbadója, ha a késedelem a vételezőknek nem felróható, továbbá akkor 
sem, ha a vételezők legalább egyike szociálisan rászoruló fogyasztó." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/59. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

119.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 68. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
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 "68. § Az engedélyesek, valamint a villamosenergia-rendszerhez kapcsolódó nem 
engedélyköteles erőművek üzemeltetői jelen törvény és az annak [végrehajtási rendelete] 
felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályok, valamint a Hivatal által jóváhagyott 
villamosenergia-ellátási szabályzatok rendelkezései szerint együttműködnek." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/60. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

120.   Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 70. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "70. § (1) A villamosenergia-ellátási szabályzatokat az ellátás biztonságának és 
minőségi követelményeinek, az egyenlő [elbánás] bánásmód, az átviteli és elosztó hálózathoz 
való szabad hozzáférés, valamint a legkisebb költség elvének figyelembevételével kell 
kidolgozni." 
 

T/3088/39/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 55. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/39/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

121.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 72. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "72. § (1) Az átviteli rendszerirányító, az elosztó hálózati engedélyes és a szervezett 
villamosenergia-piac engedélyese, valamint – az (5) [– (7)] bekezdésben foglaltak kivételével 
– a villamosenergia-kereskedő és a termelői engedélyes üzletszabályzatot dolgoz ki." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/61. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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122.  Podolák György és Göndör István képviselő a törvényjavaslat 72. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A felhasználókkal reprezentatív érdekképviseleteik útján egyeztetett, az 
engedélyes által kidolgozott üzletszabályzatot a fogyasztóvédelmi hatósággal együttműködve 
a Hivatal hagyja jóvá. A Hivatal megtagadja az üzletszabályzat vagy az üzletszabályzat 
részének jóváhagyását, ha az jogszabályba, villamosenergia-ellátási szabályzatba ütközik, 
vagy egyébként a felhasználók lényeges jogos érdekeit sérti. A jóváhagyott üzletszabályzatot 
az engedélyes hozzáférhetővé teszi az érdekeltek részére – mindenkor érvényes egységes 
szerkezetbe fogalt szöveggel – ügyfélszolgálatán, illetve honlapján." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/62. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

123.  Dr. Fónagy János, Balla György, Deák András, Nógrádi László, dr. 
Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 73. § címének, (1) bekezdésének és (2) 
bekezdése felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 

"A hálózathasználati szerződés és a villamosenergia-értékesítési szerződés [egyoldalú] 
módosítása 

 
 73. § (1) Az üzletszabályzat általános szerződési feltételei lehetővé tehetik a 
hálózathasználati és a villamosenergia-értékesítési szerződések (2) bekezdés szerinti 
[egyoldalú] módosítását. 
 
 (2) Az átviteli rendszerirányító, az elosztói engedélyes és az egyetemes szolgáltató a 
hálózathasználati szerződést és a villamosenergia-értékesítési szerződést csak az alábbi 
esetekben jogosult a Hivatal és a Felhasználók előzetes hozzájárulását követően 
[egyoldalúan] módosítani: 
 
 a) a hálózathasználati és a villamosenergia-értékesítési szerződések vagy általános 
szerződési feltételekben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy – amennyiben 
külön jogszabály vagy jelen törvény másként nem rendelkezik – a módosítás nem 
eredményezheti a szerződés feltételeinek a felhasználók hátrányára történő lényeges 
módosítását; 
 
 b) jogszabályváltozás vagy a Hivatal döntése indokolja." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/210. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

124.   Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 73. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 
 "73. § (1) Az üzletszabályzat általános szerződési feltételei lehetővé tehetik a 
hálózathasználati és a villamosenergia-értékesítési szerződések (2) bekezdés szerinti 
egyoldalú módosítását. 
(2) Az átviteli rendszerirányító, az elosztói engedélyes, [és] az egyetemes szolgáltató és az 
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat érintően a villamosenergia-kereskedő a 
hálózathasználati szerződést és a villamosenergia-értékesítési szerződést csak az alábbi 
esetekben jogosult a Hivatal előzetes hozzájárulását követően egyoldalúan módosítani: 

a) a hálózathasználati és a villamosenergia-értékesítési szerződések vagy általános 
szerződési feltételekben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy – 
amennyiben külön jogszabály vagy jelen törvény másként nem rendelkezik – a 
módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek a felhasználók hátrányára 
történő lényeges módosítását; 

b) jogszabályváltozás vagy a Hivatal döntése indokolja. 
 
  (3) Lényeges módosításnak minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének 
feltételeire vagy minőségi célértékeire, a villamos energia értékesítésére vonatkozó szerződés 
esetén a szolgáltatás ellenértékére vonatkozó módosítás. 
 
  (4) Ha az egyetemes szolgáltató a villamosenergia-értékesítési szerződést az általános 
szerződési feltételekben meghatározott esetekben jogosult [az általános szerződési 
feltételeket] egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról [a] annak hatálybalépését 
megelőzően legalább 30 nappal a felhasználókat jelen törvényben foglaltak szerint értesíteni, 
a felhasználókat megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Ebben az 
esetben a felhasználó jogosult – az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel – a módosítás tárgyában 
megküldött értesítést követő 30 napon belül a szerződés felmondására. 
 
  (5) Amennyiben a módosítás a felhasználó számára hátrányos rendelkezéseket 
tartalmaz, a felhasználó az értesítéstől számított 45 naptári napon belül további 
jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a villamosenergia-értékesítési szerződést. 
 
  (6) Az egyetemes szolgáltató nem köteles a (4) és (5) bekezdésben foglalt értesítési 
határidőket az általános szerződési feltételek azon módosításaira alkalmazni, amikor az 
általános szerződési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, 
és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános [szerződéses] szerződési 
feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely díja csökken.  
 
  (7) Az üzletszabályzat módosításának az (1)-(6) bekezdésekben foglalt keretek közötti 
részletes feltételeit az egyetemes szolgáltató külön jogszabály alapján határozza meg. 
 
  (8) A nyilatkozattétel elmulasztása – mint ráutaló magatartás – a külön jogszabályban 
meghatározott esetekben elfogadásnak minősül, ha az üzletszabályzat általános szerződési 
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feltételei lehetővé teszik, és a felek erről a villamosenergia-értékesítési szerződésben 
előzetesen megállapodtak. Vita esetén az egyetemes szolgáltatót terheli annak bizonyítása, 
hogy a módosításról a felhasználót a törvényben előírt módon és időpontban értesítette. 
 
 (9) A (4)-(8) bekezdésekben foglalt kötelezettségek a villamosenergia-kereskedőt is 
terhelik az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóival szemben." 
 

T/3088/54/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 102. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/54/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

125.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 73. § (1) bekezdésének és (2) 
bekezdése felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 "73. § (1) Az üzletszabályzat általános szerződési feltételei lehetővé tehetik a 
hálózathasználati és a villamosenergia-értékesítési szerződések (2) bekezdés szerinti 
[egyoldalú] módosítását. 
 
 (2) Az átviteli rendszerirányító, az elosztói engedélyes és az egyetemes szolgáltató a 
hálózathasználati szerződést és a villamosenergia-értékesítési szerződést csak az alábbi 
esetekben jogosult a Hivatal és a Felhasználók előzetes hozzájárulását követően 
[egyoldalúan] módosítani:" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/146. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

126.  Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 73. § (2)-(3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az átviteli rendszerirányító, az elosztói engedélyes és az egyetemes szolgáltató a 
hálózathasználati szerződést és a villamosenergia-értékesítési szerződést csak az alábbi 
esetekben jogosult a Hivatal előzetes hozzájárulását követően egyoldalúan módosítani: 

c) a hálózathasználati és a villamosenergia-értékesítési szerződések vagy általános 
szerződési feltételekben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy – 
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[amennyiben külön jogszabály vagy jelen törvény másként nem rendelkezik] a 
jelen törvény 62. § (2) bekezdésében, 140. § (7) bekezdésében és 142. § (4) és (5) 
bekezdéseiben, valamint a külön jogszabályban foglaltak kivételével – a módosítás 
nem eredményezheti a szerződés feltételeinek a felhasználók hátrányára történő 
lényeges módosítását; 

d) jogszabályváltozás vagy a Hivatal döntése indokolja. 
 
 (3) Lényeges módosításnak minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének 
feltételeire, időtartamára vagy minőségi célértékeire, a felmondási jogra, továbbá a villamos 
energia értékesítésére vonatkozó szerződés esetén a szolgáltatás ellenértékére vonatkozó 
módosítás." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/63. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

127.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 73. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) Ha az egyetemes szolgáltató a villamosenergia-értékesítési szerződést a Hivatal és 
a Felhasználók hozzájárulásával az általános szerződési feltételekben [meghatározott 
esetekben jogosult az általános szerződési feltételeket egyoldalúan] módosítani, köteles a 
módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal a felhasználókat jelen 
törvényben foglaltak szerint értesíteni, a felhasználókat megillető felmondás feltételeiről szóló 
tájékoztatással együtt. Ebben az esetben a felhasználó jogosult – az (5) bekezdésben foglalt 
eltéréssel – a módosítás tárgyában megküldött értesítést követő 30 napon belül a szerződés 
felmondására." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/154. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

128.  Dr. Fónagy János, Balla György, Deák András, Nógrádi László és dr. 
Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 73. § (4) bekezdésének a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "(4) Ha az egyetemes szolgáltató a villamosenergia-értékesítési szerződést – a Hivatal 
és a Felhasználók hozzájárulásával – az általános szerződési feltételekben meghatározott 
esetekben jogosult az általános szerződési feltételeket [egyoldalúan] módosítani, köteles a 
módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal a felhasználókat jelen 
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törvényben foglaltak szerint értesíteni, a felhasználókat megillető felmondás feltételeiről szóló 
tájékoztatással együtt. Ebben az esetben a felhasználó jogosult – az (5) bekezdésben foglalt 
eltéréssel – a módosítás tárgyában megküldött értesítést követő 30 napon belül a szerződés 
felmondására." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/188. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

129.  Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 73. § (8) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 "[(8) A nyilatkozattétel elmulasztása – mint ráutaló magatartás – a külön 
jogszabályban meghatározott esetekben elfogadásnak minősül, ha az üzletszabályzat 
általános szerződési feltételei lehetővé teszik, és a felek erről a villamosenergia-
értékesítési szerződésben előzetesen megállapodtak. Vita esetén az egyetemes 
szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a módosításról a felhasználót a törvényben 
előírt módon és időpontban értesítette.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/64/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

130.   Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 74. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott tevékenység nem engedélyköteles, 
ha a teljes magánvezeték egy épületen belül helyezkedik el vagy egy [fogyasztási] 
felhasználási helyen belül a vételezők osztatlan közös tulajdonában van, illetve kizárólag a 
felhasználó saját ellátására, vagy a magánvezeték tulajdonosának többségi tulajdonában álló 
vagy annak működéséhez szükséges egyéb létesítmény (saját létesítmény) ellátására szolgál." 
 

T/3088/20/1-4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 19. 114., 196. pontjában 

ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/20/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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131.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 75. § (3) 
bekezdés e) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) A Hivatal az engedély kiadását megtagadja, ha / 
 
 "e) a kérelmező, vagy jogelődje 74. § (1) bekezdése szerinti bármely engedélyét az 
engedély iránti kérelem benyújtásának időpontját megelőző tíz éven belül visszavonták," 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/65. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

132.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 75. § (3) bekezdés f) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) A Hivatal az engedély kiadását megtagadja, ha / 
 
 "f) a kérelmező [megtévesztő vagy] valótlan adatot közölt." 
 

T/3088/66/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 146. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/66/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

133.   Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 76. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja: 
 
 "76. § (1) A működési engedély kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent 
 

a) az átviteli rendszerirányítónak a villamosenergia-rendszer villamosenergia-ellátási 
szabályzatok szerinti rendszerirányítására és az átviteli hálózati tevékenységre, 
b) az elosztói engedélyeseknek az engedélyben meghatározott illetékességi területen 
elosztói tevékenység végzésére[, 
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c) az egyetemes szolgáltatónak, a jelen törvény alapján meghatározott területen az 
egyetemes szolgáltatás nyújtására a 175. § (6) bekezdés szerinti időpontig]. 

 
 (2) Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedély kötelezettséget jelent az 
engedélyben meghatározott szolgáltatási területen az egyetemes szolgáltatás nyújtására." 
 

T/3088/45/2-6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 75., 142., 245., 249., 252. 

pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/45/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

134.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 76. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "76. § A működési engedély kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent 

a) az átviteli rendszerirányítónak a villamosenergia-rendszer villamosenergia-ellátási 
szabályzatok szerinti rendszerirányítására és az átviteli hálózati tevékenységre, 

b) az elosztói engedélyeseknek az engedélyben meghatározott [illetékességi területen] 
település, településrész valamint felhasználási hely tekintetében elosztói tevékenység 
végzésére, 

c) az egyetemes szolgáltatónak, a jelen törvény alapján meghatározott területen az 
egyetemes szolgáltatás nyújtására a 175. § (6) bekezdés szerinti időpontig." 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/67. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

135.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 80. § (5) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(5) A kiserőművi összevont engedély határozott [időre] időtartamra szól és 
meghosszabbítható. Az engedély érvényességi időtartamát a kérelem alapján a Hivatal 
állapítja meg." 
 

T/3088/68/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 139. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/3088/68/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

136.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 80. § (6) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(6) A Hivatal a (3) bekezdés szerinti kivitelezési határidőt – az engedélyes kérelmére 
– [egy alkalommal] legfeljebb [további]  két [évre] évvel meghosszabbíthatja." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/69. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

137.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 80. § (7) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 A T/3088/70. sz. módosító indítvány a Gazdasági biz. ülésén VISSZAVONVA!  
 
 
 

138.   Podolák György és Göndör István képviselő a törvényjavaslat 81. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az erőmű létesítési engedély kiadásának feltételei körében az elsődleges 
energiaforrás [vagy tüzelőanyag (a továbbiakban együtt: elsődleges energiaforrás)] 
megválasztására vonatkozó rendelkezéseket külön jogszabály állapítja meg." 
 

T/3088/15/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/15/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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139.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 83. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A villamos energia termelői működési engedély határozott [időre] időtartamra 
szól és meghosszabbítható. Az engedély érvényességi időtartamát a kérelem alapján a Hivatal 
állapítja meg." 
 

T/3088/68/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 135. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/68/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

140.   Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 86. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A Hivatal a közvetlen vezeték létesítése illetve megszüntetése tárgyában 
lefolytatott eljárása során köteles beszerezni az átviteli rendszerirányító, és a [területileg 
illetékes] csatlakozás biztosítására jogosult elosztó hálózati engedélyes nyilatkozatát arra 
vonatkozóan, hogy a közvetlen vezetékről vételezők, illetve vételezni szándékozók közcélú 
hálózatról történő ellátása milyen pénzügyi és műszaki feltételek alapján lehetséges." 
 

T/3088/37/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 50. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/37/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

141.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 89. § (3) 
bekezdés bevezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
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 "(3) [A]  Az 53. § (2) bekezdése szerinti fióktelep tevékenységére vonatkozó engedély 
iránti kérelmet a Hivatal a 75. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeken kívül akkor is 
megtagadja, ha 

a) nincs érvényes és hatályos, a felügyeleti hatóságok kölcsönös elismerésén alapuló, 
továbbá a fióktelepek felügyeletére is kiterjedő nemzetközi együttműködési 
megállapodás a Hivatal és a kérelmező székhelye szerinti felügyeleti hatóság között, 

b) a kérelmező nem nyilatkozik arról, hogy korlátlanul helytáll a fióktelep cégneve 
alatt keletkezett kötelezettségekért, 

c) a kérelmező nem nyújtja be a székhelye szerinti felügyeleti hatóság fióktelep 
létesítésre vonatkozó engedélyét, illetőleg hozzájáruló nyilatkozatát vagy 
tudomásulvételét, 

d) a kérelmező nem teljesíti a szétválasztásra vonatkozó jelen törvényben előírt 
szabályokat, 

e) a kérelmező székhelye szerinti állam jogszabályai nem biztosítják az engedélyesnek 
a 75. § (3) c) pontja szerinti működését, 

f) a kérelmező központi ügyintézésének helye nem a székhelye szerinti országban 
van." 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/71. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

142.   Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 90. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "90. § (1) Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedélyt a Hivatal az engedély 
iránti kérelemben megjelölt szolgáltatási területre adja ki, amennyiben a kérelem az e 
törvényben és a külön jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelel. Az egyetemes 
szolgáltatásra vonatkozó engedélyek kiadása során a Hivatal biztosítja, hogy az ország egész 
területe egyetemes szolgáltatással lefedett legyen[, és a villamosenergia-piacon folyó 
verseny a legkevésbé torzuljon, az egyetemes szolgáltatást az azt leghatékonyabban 
nyújtani képes szolgáltatók nyújtsák]." 
 

T/3088/45/2-6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 75., 133., 245., 249., 252. 

pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/45/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 



 -  68  - 

 
143.  Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 

képviselő a törvényjavaslat 92. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "92. § (1) Az engedélyes vállalkozásnak a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: Gt.) rendelkezéseinek megfelelő [társasági formaváltásához,] 
szétválásához (különváláshoz, kiváláshoz), más vállalkozással történő egyesüléséhez 
(beolvadáshoz, összeolvadáshoz), jogutód nélküli megszűnéséhez, alaptőkéjének, illetve 
törzstőkéjének legalább egynegyed résszel történő leszállításához (a továbbiakban együttesen: 
cégjogi esemény) a Hivatal előzetes jóváhagyó határozata szükséges. A cégjegyzékbe való 
bejegyzésre irányuló kérelmet a cégbírósághoz a Hivatal határozatával együtt lehet 
benyújtani. A Hivatal nem tagadhatja meg az alaptőke, illetve törzstőke leszállításához való 
hozzájárulást, ha azt az engedélyes számára külön jogszabály kötelezővé teszi." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/174. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

144.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 95. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "95. § (1) A Hivatal a 92-94. §-ban meghatározott ügyletekhez történő hozzájárulást 
megtagadhatja, illetőleg feltételhez kötheti, ha azok végrehajtása a villamosenergia-ellátás 
biztonságát vagy az engedélyköteles tevékenység ellátását veszélyezteti, illetőleg az [átvitel] 
átviteli rendszerirányítási, az elosztási, az egyetemes szolgáltatói tevékenység árának, vagy a 
szolgáltatás minőségének meghatározására vonatkozó szabályozást, valamint a legkisebb 
költség elvének érvényesülését veszélyezteti." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/72. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

145.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 96. § (1) 
bekezdés d) pont da) alpontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /96. § (1) A Hivatal az engedélyes jelen törvényben, a végrehajtására kiadott külön 
jogszabályokban, az 1228/2003/EK tanácsi rendeletben, az Európai Bizottság által az 
1228/2003/EK tanácsi rendelet alapján kiadott iránymutatásokban, a villamosenergia-ellátási 
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szabályzatokban, valamint az üzletszabályzatokban, illetőleg a Hivatal által kiadott 
határozatokban meghatározott kötelezettségeinek megszegése esetén / 
 

 "d) köteles visszavonni az engedélyt, ha: 
da) az engedélyes a kötelezettségeinek nem képes eleget tenni, illetőleg a 

[villamosmű] villamosművet az ellátás biztonságát, az élet-, egészség-, üzem- és 
vagyonbiztonságot, illetve a környezetet súlyosan veszélyeztető módon üzemelteti 
[.] ,  

db) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, és azok megfelelő 
határidőn belül nem pótolhatók, 

dc) a fióktelep alapítójának az adott tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét a 
székhely szerinti felügyeleti hatóság visszavonta, 

dd) az engedélyt a Hivatal megtévesztésével, vagy más jogszabálysértő módon 
szerezték meg." 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/73. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

146.    Podolák György képviselő a törvényjavaslat 96. § (1) bekezdés d) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /96. § (1) A Hivatal az engedélyes jelen törvényben, a végrehajtására kiadott külön 
jogszabályokban, az 1228/2003/EK tanácsi rendeletben, az Európai Bizottság által az 
1228/2003/EK tanácsi rendelet alapján kiadott iránymutatásokban, a villamosenergia-ellátási 
szabályzatokban, valamint az üzletszabályzatokban, illetőleg a Hivatal által kiadott 
határozatokban meghatározott kötelezettségeinek megszegése esetén / 
 

 "d) köteles visszavonni az engedélyt, ha: 
da) az engedélyes a kötelezettségeinek nem képes eleget tenni, illetőleg a villamosmű 

az ellátás biztonságát, az élet-, egészség-, üzem- és vagyonbiztonságot, illetve a 
környezetet súlyosan veszélyeztető módon üzemelteti. 

db) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, és azok megfelelő 
határidőn belül nem pótolhatók, 

dc) a fióktelep alapítójának az adott tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét a 
székhely szerinti felügyeleti hatóság visszavonta, 

dd) az engedélyt [a Hivatal megtévesztésével] az engedélyes valótlan adatok 
szolgáltatásával, vagy más jogszabálysértő módon [szerezték] szerezte meg." 
 

T/3088/66/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 132. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/66/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja 

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

147.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 96. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A Hivatal az integrált villamosenergia-ipari vállalkozás e törvény szerint nem 
engedélyköteles tagjával szemben [a] az e törvényben vagy a felhatalmazása alapján kiadott 
külön jogszabályban foglalt kötelezettségeinek megszegése esetén az (1) bekezdés a) és b) 
pontjában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/74. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

148.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 97. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "97. § Az e törvény szerint engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzése 
esetén a Hivatal a tevékenység végzőjével szemben [a Hivatal]  a 96. § (1) bekezdés a) és b) 
pontjában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja, illetőleg a tevékenység végzőjét 
azonnali hatállyal eltiltja a tevékenység folytatásától." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/75. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

149.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 100. §-ának 
a következő módosítását javasolja: 
 
 "100. § (1) Vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás keretében végzett 
átviteli rendszerirányítás vagy elosztás esetén biztosítani kell az átviteli rendszerirányítás, 
elosztás jogi személyiség szerinti, szervezeti és döntéshozatali függetlenségét a nem átviteli 
rendszerirányítással, illetve elosztással kapcsolatos tevékenységektől.  
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 (2) A jogi személyiség szerinti, szervezeti és döntéshozatali függetlenség 
biztosításának követelményére tekintettel a hálózati engedélyes társaságokra a Gt. szabályai 
az e törvényben foglalt eltérésekkel alkalmazhatóak." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/76. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

150.  Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 
képviselő a törvényjavaslat 101. § c)-d) pontjainak a következő módosítását javasolja: 
 
 /101. § A 100. §-ban megfogalmazott függetlenség biztosításához legalább a 
következő követelmények teljesítése szükséges:/ 
 
 "c) Az átviteli rendszerirányítási, illetőleg az elosztási tevékenységet ellátó gazdasági 
társaságnak a Gt. 21. §-ában meghatározott vezető tisztségviselője, a Gt. 32. §-a szerinti 
cégvezetője a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 188. §-ában 
meghatározott vezető állású munkavállalója[, felügyelő bizottsági tagja, valamint a 
gazdasági társaság engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti egységének vezetői]  
munkafeltételeit, hatásköreit, beszámolási kötelezettségeit oly módon kell kialakítani és 
rögzíteni, hogy a független döntéshozatal biztosított legyen; 
 
 d) A c) pontban meghatározott személynek nem lehet társasági részesedése a 
rendszerirányítási, illetőleg elosztó hálózati engedélyesi tevékenységet ellátó gazdasági 
társaságon kívül e törvény szerint engedélyköteles villamosenergia-ipari tevékenységet 
folytató gazdasági társaságban[, annak kapcsolt vállalkozásában,] nem lehet ilyen 
gazdasági társaság vezető tisztségviselője, továbbá nem létesíthet ilyen gazdasági társasággal 
munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt;" 
 

T/3088/173/1-2 sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 151. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/173/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

151.  Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 
képviselő a törvényjavaslat 101. § g) pontjának a következő módosítását javasolja: 
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 /101. § A 100. §-ban megfogalmazott függetlenség biztosításához legalább a 
következő követelmények teljesítése szükséges:/ 
 
 "g) A hálózati engedélyes vezető tisztségviselője, cégvezetője[, felügyelő bizottsági 
tagja] és vezető munkavállalója díjazását, illetve munkabérét és egyéb juttatásait nem lehet a 
vertikálisan integrált vállalkozás nem átviteli rendszerirányítói vagy elosztói tevékenységének 
eredményességétől függően meghatározni;" 
 

T/3088/173/1-2 sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 150. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/173/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

152.   Podolák György képviselő a törvényjavaslat 101. § i) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /101. § A 100. §-ban megfogalmazott függetlenség biztosításához legalább a 
következő követelmények teljesítése szükséges: / 
 
 " i) A jelen törvényben foglalt rendelkezések figyelembevételével a hálózati 
engedélyes befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően jogosult 
meghozni a hálózat működtetéséhez, karbantartásához, fejlesztéséhez szükséges tárgyi, 
pénzügyi és személyi döntéseket, beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi 
üzemvitellel, valamint az átviteli, illetve elosztó vezetékek létesítésével, továbbá felújításával 
kapcsolatos egyedi döntéseket is. Ez nem akadályozza a hálózati engedélyes anyavállalata 
számára, hogy jóváhagyja az engedélyes éves üzleti tervét, vagy bármely, ezzel egyenértékű 
eszközt, és hogy általános korlátokat szabjon a leányvállalat eladósodásának mértékére 
vonatkozóan. Az anyavállalat az éves üzleti terv végrehajtása során a hálózati engedélyes 
részére egyedi utasítást nem adhat;" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/77. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

153.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 102. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
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 "102. § (1) A hálózati [engedélyesnek tulajdonolnia] engedélyes tulajdonában kell 
állnia a tevékenység folytatásához szükséges – a működési engedélyben meghatározott – 
hálózati, rendszer- és üzemirányítási, mérés-elszámolási és informatikai [eszközöket] 
eszközöknek." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/78. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

154.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 104-105. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "104. § (1) Az integrált villamosenergia-ipari vállalkozás és a több engedéllyel 
rendelkező vállalkozás köteles olyan számviteli szétválasztási szabályokat kidolgozni, és az 
egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az egyes 
tevékenységek átláthatóságát és a diszkrimináció-mentességet, kizárja a keresztfinanszírozást 
és a versenytorzítást. 
 
 (2) A horizontálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás számviteli éves 
beszámolója kiegészítő mellékletében köteles az engedélyes tevékenységet oly módon 
bemutatni, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezték volna. Az engedélyes 
tevékenység elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget[,] és eredménykimutatást [és 
kiegészítő mellékletet] jelent.  
 
 (3) A több engedéllyel rendelkező villamosenergia-ipari vállalkozás számviteli éves 
beszámolója kiegészítő mellékletében köteles az egyes engedélyes tevékenységeket oly 
módon bemutatni, mintha azokat önálló vállalkozások keretében végezték volna. Az 
engedélyes tevékenységek elkülönült bemutatása legalább az eszközök, kötelezettségek, 
időbeli elhatárolások szétválasztott bemutatását[,]  és önálló eredménykimutatást [és 
kiegészítő mellékletet jelentenek] jelent.  
 
 [(4) Amennyiben a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás az Szt. 
szerinti összevont (konszolidált) számviteli éves beszámoló készítésére kötelezett, az 
összevont (konszolidált) számviteli éves beszámolója kiegészítő mellékletében köteles az 
egyes engedélyes tevékenységeket önállóan is bemutatni. Az engedélyes tevékenységek 
elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő 
mellékletet jelent. 
 
 (5)] (4) A villamosenergia-ipari vállalkozások kötelesek biztosítani a Hivatal számára, 
hogy a Hivatal munkatársai az engedélyes társaság pénzügyi-számviteli kimutatásait, és az 
ahhoz kapcsolódó bizonylatokat és információkat megismerhessék, azokba betekinthessenek. 
A Hivatalnak indokolnia kell, hogy az adott információra mely feladata ellátásához van 
szükség.  
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 [(6)] (5) A számviteli szétválasztásra vonatkozó fő követelményeket és alapelveket a 
Kormány rendeletben szabályozza.  
 
 105. § (1) Az integrált, valamint a több engedéllyel rendelkező villamosenergia-ipari 
vállalkozás könyvvizsgálója az éves beszámolóhoz[, illetve az összevont (konszolidált) éves 
beszámolóhoz] kiadott független könyvvizsgálói jelentésben köteles igazolni, hogy a 
vállalkozás által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok, valamint az 
egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítják a vállalkozás üzletágai közötti 
keresztfinanszírozás-mentességet.  
 
 (2) Minden engedélyes villamosenergia-ipari vállalkozás – a kiserőművi összevont 
engedélyes kivételével – köteles az auditált számviteli éves beszámolóját a tárgyévre készített 
üzleti jelentéssel, és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a Hivatalnak az Szt. szerinti letétbe 
helyezéssel egyidejűleg megküldeni.   
 
 (3) A több engedéllyel rendelkező villamosenergia-ipari vállalkozás esetén a 
tevékenységi beszámolókat is tartalmazó számviteli éves beszámolót csak egy példányban 
kell a Hivatalnak benyújtani. A villamosenergia-ipari vállalkozás ebben az esetben köteles 
nyilatkozni, hogy mely engedélyekre vonatkozóan nyújtotta be a számviteli éves beszámolót.  
 
 [(4) A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás társaságcsoport 
szintű (konszolidált) számviteli beszámolóját a vállalkozás engedélyes tagja küldi meg a 
Hivatalnak.] " 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/79. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

155.  Podolák György képviselő a törvényjavaslatot új 106. §-sal kiegészíteni 
javasolja: 
 
 "106. § (1) A hatékony verseny kialakulásának elősegítése, az egyetemes szolgáltatók 
és a villamosenergia-kereskedők forrásokhoz való hozzáférésében az esélyegyenlőség 
biztosítása valamint az egyetemes szolgáltatásra alkalmazandó árszabások méltányosságára és 
összehasonlíthatóságára vonatkozó követelmények érvényesülésének elősegítése érdekében a 
termelői engedélyes és a termelői engedélyessel kapacitás lekötési megállapodással 
rendelkező villamosenergia-kereskedő a rendelkezésére álló források más típusú értékesítése 
előtt évente pályázatot hirdet az egyetemes szolgáltatók és a villamosenergia-kereskedők 
részére. A pályázatot az értékesítés megkezdését megelőző kellő időben kell meghirdetni, az 
egyetemes szolgáltatók és a villamosenergia-kereskedők által a rendelkezésre álló forrásból 
beszerezni kívánt mennyiségre vonatkozóan. 
 
 (2) A beérkezett vételi ajánlatok alapján a termelői engedélyes vagy a kapacitás 
lekötési megállapodással rendelkező villamosenergia-kereskedő a pályázati kiírásban 
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rögzített, megkülönböztetés-mentes, átlátható feltételek alapján köteles kétoldalú 
tárgyalásokat folytatni a vételi ajánlattevőkkel, azok igényének legjobb kielégítésére. 
 
 (3) Az (1)-(2) bekezdések rendelkezései nem alkalmazandók az átvételi kötelezettség 
alá eső villamos energia értékesítésére." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/81. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

156.  Lakos Imre képviselő a törvényjavaslat 106. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "106. § (1) A Hivatal a hatásos piaci verseny elősegítése, a piaci erőfölénnyel való 
visszaélés megelőzése, valamint a felhasználók érdekeinek a védelme céljából piacelemzést 
végez az alábbi piacokon: 
 
 1. villamos energia nagykereskedelem,  
 
 2. villamos energia kiskereskedelem, 
 
 3. rendszerszintű szolgáltatások érdekében beszerzett teljesítmény és energia piaca. 
 
 (2) A Hivatal hivatalból jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesként azonosíthatja 
azt az engedélyest, amelyik valamely – az (1) bekezdés szerinti – piac vonatkozásában 
[legalább 10 %-os részesedéssel bír, és a (5) bekezdés alkalmazásával nem indokolt az 
ettől való eltérés. A Hivatal az eljárása alapján meghozott határozatát honlapján közzé 
teszi.] a piaci versenyt befolyásoló jelentős piaci erőt képvisel a következő szempontok 
figyelembevételével: 
 
 a) az engedélyesnek az adott piac földrajzi területén, illetve a teljes nemzeti villamos 
energia piac tekintetében a kapcsolódó piacokon való jelenléte, amennyiben azt adott érintett 
piac és a kapcsolódó piac közötti kapcsolatból eredően az engedélyes az egyik piacon fennálló 
gazdasági erejét átviheti a másik piacra, és ezzel gazdasági erejét erősítheti, 
 
 b) az engedélyes teljes nemzeti villamos energia piac méretéhez viszonyított éves 
nettó árbevétele, 
 
 c) a kiegyenlítő vásárlóerő hiánya vagy alacsony szintje, 
 
 d) a lehetséges verseny hiánya, 
 
 e) a méretgazdaságosság. 
 



 -  76  - 

 (3) Amennyiben az engedélyes [(2) bekezdés szerint megállapított] részesedése az 
(1) bekezdés szerinti piacokon 50%-nál magasabb, a Hivatal a [(4)] (2)  bekezdésben foglalt 
szempontok figyelembe vétele nélkül hoz határozatot. 
 
 (4) Az adott piac vonatkozásában a (2) bekezdés alapján számított piaci részesedés 
meghatározásakor az engedélyes piaci részesedését az általa a tisztességtelen piaci magatartás 
és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény szerint irányított vállalatok, 
vagy az őt irányító vállalat, illetőleg az engedélyest irányító vállalat által irányított vállalatok 
együttes piaci részesedésének figyelembe vételével kell megállapítani. 
 
 [(5) A jelentős piaci erő megállapítása során a Hivatal figyelembe veszi: 
 
 a) a vállalkozásnak az adott piac földrajzi területén, illetve a teljes nemzeti 
villamos energia piac tekintetében a kapcsolódó piacokon való jelenlétét, amennyiben az 
adott érintett piac és a kapcsolódó piac közötti kapcsolatból eredően az engedélyes az 
egyik piacon fennálló gazdasági erejét átviheti a másik piacra, és ezzel gazdasági erejét 
erősítheti. 
 
 b) a teljes nemzeti villamos energia piac méretéhez viszonyított éves nettó 
árbevételét, 
 
 c) a kiegyenlítő vásárlóerő hiányát vagy alacsony szintjét, 
 
 d) a lehetséges verseny hiányát, 
 
 e) a méretgazdaságosságot.] 
 
 [(6)] (5) A piacok területi meghatározását, valamint a piaci részesedés megállapítására 
vonatkozó további előírásokat külön jogszabály tartalmazza. 
 
 [(7)] (6) E fejezet alkalmazásában: 
 
 a) villamos energia nagykereskedelem az olyan kereskedelem, amelynek során 
villamos energiát nem közvetlenül a felhasználónak értékesítenek. 
 
 b) villamos energia kiskereskedelem, amelynek során villamos energiát közvetlenül a 
felhasználónak értékesítenek 
 
 c) rendszerszintű szolgáltatások érdekében beszerzett teljesítmény és energia piaca az 
olyan kereskedelem, amelynek során villamos energiát közvetlenül az átviteli 
rendszerirányítónak értékesítenek." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/120. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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157.  Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 
képviselő a törvényjavaslat 106. §-a helyébe a következő rendelkezések felvételét javasolja, s 
egyúttal javaslatot tesz a 107-113. §-ok elhagyására is: 
 
 "106. § (1) Azok az 50 MW-nál nagyobb kapacitású erőművi blokkok, amelyek 2006. 
december 31. napja előtt az általuk termelt villamos-energia többségét közüzemi célra 
értékesítették, kötelesek az általuk termelt villamos-energiát a jelen törvény hatálybalépését 
követően külön jogszabályban meghatározott feltételekkel aukción vagy a szervezett 
villamosenergia-piacon értékesíteni. 
 
 (2) Kivételt képez a fenti kötelezettség alól 

  a) a rendszerszintű szolgáltatásokhoz felajánlott kapacitás, 

  b) a külön jogszabály alapján támogatott villamosenergia-termelés. 
 
 (3) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a fenti (1) bekezdésben foglalt 
kötelezettséget a Hivatal piacvizsgálata alapján felülvizsgálja, és rendeletben döntsön a 
kötelezettség fenntartásáról, megszüntetéséről vagy a kizárólagosság megszüntetéséről, illetve 
a jogszabályi feltételek esetleges könnyítéséről." 
 
 [106. § - 113. §] 
 

T/3088/176/1-4. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 200., 206., 243. 

pontjában ismertetett javaslattal.  

 
Indokolás: Lásd a T/3088/176/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

158.   Podolák György képviselő a törvényjavaslat 106-107. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "106. § (1) A Hivatal a hatásos piaci verseny elősegítése, a piaci erőfölénnyel való 
visszaélés egyes formáinak megelőzése, valamint a felhasználók érdekeinek a védelme 
céljából piacelemzést végez [az alábbi piacokon:] 
 

1. villamos energia nagykereskedelem piacain,  

2. villamos energia kiskereskedelem piacain, 

3. rendszerszintű szolgáltatások érdekében beszerzett teljesítmény és energia [piaca] 
piacain. 

(2) Amennyiben a piacelemzés alapján az azonosított valamely piacon a verseny nem kellően 
hatékony, a Hivatal jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesként azonosítja azt az 
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engedélyest, amelyik [valamely – az (1) bekezdés szerinti – piac vonatkozásában legalább 
10 %-os részesedéssel bír, és a (5) bekezdés alkalmazásával nem indokolt az ettől való 
eltérés] gazdasági erőfölényben, azaz olyan piaci helyzetben van, amely lehetővé teszi, hogy 
tevékenységét a versenytársaitól, a tevékenysége végzésével összefüggő szerződésekben 
részes más engedélyesektől és vállalkozásoktól, valamint végső soron a felhasználóktól 
nagymértékben függetlenül folytassa. A Hivatal az eljárása alapján meghozott határozatát 
honlapján közzé teszi. 
 
 (3) [Amennyiben az engedélyes (2) bekezdés szerint megállapított részesedése az 
(1) bekezdés szerinti piacokon 50%-nál magasabb, a Hivatal a (4) bekezdésben foglalt 
szempontok figyelembe vétele nélkül hoz határozatot. 
 
 (4) Az adott piac vonatkozásában a (2) bekezdés alapján számított piaci 
részesedés meghatározásakor az engedélyes piaci részesedését az általa a tisztességtelen 
piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény szerint 
irányított vállalatok, vagy az őt irányító vállalat, illet őleg az engedélyest irányító vállalat 
által irányított vállalatok együttes piaci részesedésének figyelembe vételével kell 
megállapítani. 
 
 (5)] A jelentős piaci erő megállapítása során a Hivatal figyelembe veszi: 

a) [a vállalkozásnak] az engedélyesnek az adott piac földrajzi területén, illetve [a teljes 
nemzeti villamos energia piac tekintetében] a kapcsolódó piacokon való jelenlétét, 
amennyiben az adott érintett piac és a kapcsolódó piac közötti kapcsolatból eredően az 
engedélyes az egyik piacon fennálló gazdasági erejét átviheti a másik piacra, és ezzel 
gazdasági erejét erősítheti. 

b) [a teljes nemzeti villamos energia piac méretéhez viszonyított éves nettó 
árbevételét,] az engedélyes méretét és piaci részesedését az adott piacon,  

c) az engedélyes és az általa a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás 
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény szerint irányított vállalatok, vagy az őt irányító 
vállalat, illetőleg az engedélyest irányító vállalat által irányított vállalatok tevékenységi 
körét, a vertikális integrációt és az azonosított piacok kapcsolódási sajátosságait, a 
termékdiverzifikációt, valamint a csomagban értékesíthető termékek, szolgáltatások körét, 
d) a piacralépési korlátokat és a növekedési és terjeszkedési korlátokat, 
[c)] e) a kiegyenlítő vásárlóerő hiányát vagy alacsony szintjét, 
[d)]  f) a lehetséges verseny hiányát, 
[e)] g) a [méretgazdaságosságot] méret- és tevékenység-gazdaságosságot. 

 
 [(6)] (4) A piacok területi [meghatározását] meghatározására, valamint a piaci 
[részesedés megállapítására] verseny hatékonyságának elemzésére, a nem kellően hatékony 
piacokon a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesek azonosítására és a 109-110. §-ok 
szerinti kötelezettségek tartalmára, alkalmazási feltételeire vonatkozó további előírásokat 
külön jogszabály tartalmazza. 
 
 [(7)] (5) E fejezet alkalmazásában: 

a) villamos energia nagykereskedelem az olyan kereskedelem, amelynek során villamos 
energiát nem közvetlenül a felhasználónak értékesítenek. 

b) villamos energia kiskereskedelem, amelynek során villamos energiát közvetlenül a 
felhasználónak értékesítenek 
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c) rendszerszintű szolgáltatások érdekében beszerzett teljesítmény és energia piaca az 
olyan kereskedelem, amelynek során villamos energiát közvetlenül az átviteli 
rendszerirányítónak értékesítenek. 

 
 107. § A Hivatal az azonosított jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesekre a 109-
110. §-ok és a külön jogszabály rendelkezései szerint meghatározott kötelezettségek közül az 
adott piacon [elfoglalt jelentős piaci erejéhez] a kellően hatékony verseny kialakulásának 
elősegítéséhez igazodó, indokolt és arányos mértékű kötelezettséget vagy kötelezettségeket 
[ír]  írhat elő." 
 

T/3088/80/1-6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 161., 164., 165., 197., 

221. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/80/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

159.  Dr. Fónagy János, Balla György, Deák András, Nógrádi László és dr. 
Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 106. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "106. § (1) A Hivatal a hatásos piaci verseny elősegítése, a piaci erőfölénnyel való 
visszaélés megelőzése, valamint a felhasználók érdekeinek a védelme céljából a 
nagykereskedelmi piacon előírja a kötelező erőművi kapacitás és energia értékesítés aukciós 
eljárását, továbbá meghatározza az árszabályokat, és ellenőrzi, felügyeli a rendszert, valamint 
piacelemzést végez az alábbi piacokon: 

 1. villamos energia nagykereskedelem,  

 2. villamos energia kiskereskedelem, 

 3. rendszerszintű szolgáltatások érdekében beszerzett teljesítmény és energia piaca." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/189. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

160.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 106. § (1) bekezdését új befejező 
mondattal javasolja kiegészíteni: 
 



 -  80  - 

 "106. § (1) A Hivatal a hatásos piaci verseny elősegítése, a piaci erőfölénnyel való 
visszaélés megelőzése, valamint a felhasználók érdekeinek a védelme céljából piacelemzést 
végez az alábbi piacokon: 
 
 1. villamos energia nagykereskedelem,  
 
 2. villamos energia kiskereskedelem, 
 
 3. rendszerszintű szolgáltatások érdekében beszerzett teljesítmény és energia piaca. 
 
 A nagykereskedelmi piacon a Hivatal előírja a kötelező erőművi kapacitás és energia 
értékesítés aukciós eljárását, továbbá meghatározza az ár szabályokat és ellenőrzi, felügyeli a 
rendszert." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/139. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

161.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 109. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "109. § (1) A Hivatal a 106. § (1) bekezdés szerinti piacokon a jelentős piaci erővel 
rendelkező engedélyes számára a hatékony és a fenntartható verseny előmozdítása, valamint a 
felhasználói érdekek védelme érvényesítéséhez szükséges mértékben 

a) átlátható működést biztosító kötelezettségeket írhat elő, amely meghatározott 
információk, így különösen számviteli és műszaki információk, értékesítési 
szerződések meghatározott adatai, a szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének 
feltételei, valamint az árak nyilvánosságra hozatalára vonatkozik,  

b) amennyiben az engedélyes azonos jellegű ügyletek tekintetében a szerződéses feleket 
megkülönbözteti, az egyenlő elbánás biztosítására vonatkozó kötelezettségeket írhat 
elő, különösen a szerződések lényeges tartalmi elemei körében alkalmazott 
indokolatlan megkülönböztetés megszüntetését, ideértve olyan árak, fizetési határidők, 
megkülönböztető eladási vagy vételi feltételek vagy módszerek alkalmazását, amelyek 
egyes üzletfeleknek hátrányt okoznak a versenyben,valamint a szerződéskötés olyan 
kötelezettségek vállalásától történő függővé tételét, amelyek természetüknél fogva, 
illetve a szokásos szerződési gyakorlatra figyelemmel nem tartoznak a szerződés 
tárgyához, 

c) amennyiben a hatékony verseny hiánya azt eredményezheti, hogy az érintett 
engedélyes indokolatlanul magas [díjakat,]  vagy [árprést]  alacsony díjakat 
alkalmazhat, árkorlátok vagy költségalapú árképzés alkalmazására vonatkozó 
kötelezettséget írhat elő, melynek során [az érintett piac más szereplői releváns 
költségeinek összehasonlítása (benchmark) alapján képzett költségalapú díjak 
alkalmazására vonatkozó kötelezettséget, meghatározott költségszámítási és 
díjképzési módszer alkalmazására, illetve a díjak ellenőrizhetőségére vonatkozó 
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kötelezettséget, továbbá a hatékony működés költségének ellenőrzésére az 
engedélyes által egyébként alkalmazottól eltérő költségszámítási módszert 
alkalmazhat] költségszámítási és díjképzési módszer alkalmazását illetve a díjak 
ellenőrizhetőségének feltételeit is meghatározhatja. A költségalapú árképzés 
alkalmazására vonatkozó kötelezettségek kezdeményezésénél és meghatározásánál 
figyelembe kell venni az engedélyesi tevékenység végzésével összefüggésben 
felmerült költségeket, befektetéseket, és biztosítani kell ezek méltányos – az üzleti 
kockázatot figyelembe vevő – megtérülését. 

 
 (2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettség esetén a kötelezett engedélyest 
terheli a költségalapú árképzés alkalmazására vonatkozó kötelezettségek teljesítésének 
bizonyítása. [a] A kötelezett engedélyes a Hivatal határidő kitűzésével tett felhívására köteles 
tájékoztatást adni az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kötelezettségeinek teljesítésére 
vonatkozó adatokról. Ha az engedélyes az adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben 
nem tesz eleget, vagy valótlan adatot közöl, eljárási bírság kiszabásának van helye.  
 
 [(3) A Hivatal a költségalapú díjak jogszerűségének megítélésekor az engedélyesi 
tevékenység végzésével összefüggésben felmerült költségek fedezetét csak annyiban 
veheti figyelembe, amennyiben az nem haladja meg a hatékony engedélyesnek az adott 
tevékenység végzéséhez szükséges befektetései méltányos megtérülése iránti igényét és a 
befektetéssel vállalt kockázatát.]" 
 

T/3088/80/1-6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 158., 164., 165., 197., 

220. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/80/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

162.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 109. § (1) bekezdés c) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /109. § 109. § (1) A Hivatal a 106. § (1) bekezdés szerinti piacokon a jelentős piaci 
erővel rendelkező engedélyes számára a hatékony és a fenntartható verseny előmozdítása, 
valamint a felhasználói érdekek védelme érvényesítéséhez szükséges mértékben / 
 
 "c) amennyiben a hatékony verseny hiánya azt eredményezheti, hogy az érintett 
engedélyes indokolatlanul magas díjakat, vagy árprést alkalmazhat, költségalapú árképzés 
alkalmazására vonatkozó kötelezettséget írhat elő, melynek során az érintett piac más 
szereplői releváns költségeinek összehasonlítása (benchmark) alapján képzett költségalapú 
díjak alkalmazására vonatkozó kötelezettséget, meghatározott költségszámítási és díjképzési 
módszer alkalmazására, illetve a díjak ellenőrizhetőségére vonatkozó kötelezettséget, továbbá 
a hatékony működés költségének ellenőrzésére az engedélyes által egyébként alkalmazottól 
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eltérő költségszámítási módszert alkalmazhat. A 110. § (5) bekezdése szerinti ajánlattételi 
kötelezettség kivételével költségalapú árképzés alkalmazására vonatkozó kötelezettséget a 
Hivatal termelői engedélyesnek nem írhat elő." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/82. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

163.  Lakos Imre képviselő a törvényjavaslat 110. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "110. § (1) A 106. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti piacon jelentős piaci erővel 
rendelkező engedélyes számára a Hivatal rendszeres kapacitásaukció tartását, vagy a 
kapacitások egyéb, bármely kereskedő számára hozzáférhető, nyilvános és átlátható módon 
történő értékesítését írhatja elő. A felajánlandó kapacitás mennyiségét és forrásösszetételét  a 
Hivatal határozza meg, az engedélyes által kidolgozott aukciós szabályzatot és az aukció 
induló árát, az aukciótól eltérő egyéb értékesítés esetén az értékesítés módját és részletes 
szabályait a Hivatal hagyja jóvá. " 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/124. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

164.   Podolák György képviselő a törvényjavaslat 110. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "110. § (1) A 106. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti piacon jelentős piaci erővel 
rendelkező engedélyes számára a Hivatal [rendszeres kapacitásaukció tartását írja] 
transzparens értékesítési kötelezettséget írhat elő. A [felajánlandó] transzparens értékesítés 
tárgyát képező kapacitás mennyiségét és forrásösszetételét a Hivatal [határozza meg, az 
engedélyes által kidolgozott aukciós szabályzatot és az aukció induló árát a Hivatal] 
hagyja jóvá." 
 

T/3088/80/1-6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 158., 161., 165., 197., 

220. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/80/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja 
- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

165.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 110. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A Hivatal a 106. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti piacon jelentős piaci erővel 
rendelkező engedélyes számára a 109. § (1) bekezdés c) pontjának megfelelően előírt 
kötelezettség céljának elérése érdekében [alkalmazásakor] megtilthatja 

a) az [engedélyes] engedélyesnek az Szt. törvény szerinti kapcsolt vállalkozása 
versenyhelyzetének javítása érdekében a kapcsolt vállalkozás versenytársaival 
szemben indokolatlanul magas árak alkalmazását, 

b) a versenytársak piacra lépését vagy a versenyt akadályozó, nem a versenytársakéhoz 
viszonyított nagyobb hatékonyságon alapuló, indokolatlanul alacsony árak 
alkalmazását, 

c) az egyes felhasználók indokolatlan megkülönböztetését, vagy 
d) az indokolatlan árukapcsolás alkalmazását." 

 
T/3088/80/1-6. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 158., 161., 164., 197., 
220. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/80/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

166.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 113. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A Hivatal a keresetlevelet – az ügy irataival és a Pp. [331. §-a] 330. §-ának (2) 
bekezdése szerinti nyilatkozatával együtt – a keresetlevél beérkezésétől számított 5 napon 
belül továbbítja a bíróságnak. A Hivatalnak a nyilatkozatban közölnie kell, kéri-e tárgyalás 
tartását." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/83. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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167.  Lakos Imre képviselő a törvényjavaslat 114. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "114. § E törvény alkalmazásában építésügyi hatósági engedélyezési eljárások fajtái: 
 
 a) építési engedélyezési eljárás, 
 
 b) üzemeltetési engedélyezési eljárás, 
 
 c) használatbavételi engedélyezési eljárás, 
 
 d) [bontási] fennmaradási engedélyezési eljárás , 
 
 e) megszüntetési eljárás[, 
 
 f) a 169-170. § szerinti esetekben fennmaradási engedélyezési eljárás]." 
 

T/3088/122/1-4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 181., 182., 183. 

pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/122/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

168.   Podolák György képviselő a törvényjavaslat 116. § (2) bekezdésének az 
elhagyását javasolja: 
 
 "[(2) Az építési, az üzemeltetési, a használatba vételi és a fennmaradási eljárás 
kérelemre indul, a Hatóság az eljárás megindításáról az érintett ügyfelet a kérelem 
beérkezésétől számított 15 napon belül értesíti.]" 
 

T/3088/84/1-3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 169., 170. pontjában 

ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/84/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja 
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- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

169.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 116. § (3) bekezdésének az 
elhagyását javasolja: 
 
 "[(3) A Hatóság eljárása során az ügyintézés határideje 60 nap.]" 
 

T/3088/84/1-3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 168., 170. pontjában 

ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/84/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

170.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 116. § (4) bekezdésének az 
elhagyását javasolja: 
 
 "[(4) Ha a kérelmező a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a Hatóság a kérelem 
beérkezésétől számított 30 napon belül – megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás 
jogkövetkezményére történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel.]" 
 

T/3088/84/1-3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 168., 169. pontjában 

ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/84/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

171.   Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 122. §-
ának a következő módosítását javasolja: 
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 "122. § A közcélú hálózat idegen ingatlanon történő elhelyezésére az [hálózati] 
engedélyes javára a Hatóság vezetékjogot engedélyezhet, ha az a közcélú hálózat szükséges 
fejlesztése érdekében indokolt, és az ingatlan használatát lényegesen nem akadályozza." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

172.  Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 
képviselő a törvényjavaslat 125. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "125. § (1) A vezetékjog – a (2) bekezdés szerinti eltéréssel – megszűnik, ha a hálózati 
engedélyes a 123. § a)-c) pontjaiban meghatározott létesítmények[et] építését a vezetékjogi 
engedélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül nem [építi]  
kezdi meg, vagy az említett létesítményeket véglegesen eltávolítja. A vezetékjog megszűnését 
az engedélyes az azt követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Hatóságnak, ennek 
hiányában azt a tulajdonos kérelmére, vagy egyéb módon történő tudomásszerzése estén 
hivatalból a Hatóság határozatban állapítja meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/167. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

173.  Podolák György, Göndör István és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 125. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "125. § (1) A vezetékjog – a (2) bekezdés szerinti eltéréssel – megszűnik, ha a hálózati 
engedélyes a 123. § a)-c) pontjaiban meghatározott [létesítményeket] létesítmények építését 
a vezetékjogi engedélyt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül 
nem [építi]  kezdi meg, vagy az említett létesítményeket véglegesen eltávolítja. A vezetékjog 
megszűnését az engedélyes az azt követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Hatóságnak, 
ennek hiányában azt a tulajdonos kérelmére, vagy egyéb módon történő tudomásszerzése 
estén hivatalból a Hatóság határozatban állapítja meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/85. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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174.  Podolák György, Göndör István és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 128. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "128. § (1) A használati jog – a (2) bekezdés szerinti eltéréssel – megszűnik, ha a 
hálózati engedélyes a használati joggal terhelt ingatlanon az átalakító- és 
[kapcsolóberendezést] kapcsolóberendezés építését a jog keletkezésétől számított két éven 
belül nem [építi]  kezdi meg, vagy [azt] a berendezést véglegesen eltávolítja. Megszűnik a 
használati jog a felek megállapodásával is. A megállapodáson alapuló használati jog 
kivételével a használati jog megszűnését az engedélyes az azt követő 30 napon belül a 
Hatóságnak köteles bejelenteni, ennek hiányában azt a tulajdonos kérelmére, vagy egyéb 
módon történő tudomásszerzése estén hivatalból a Hatóság határozatban állapítja meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/86. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

175.  Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 
képviselő a törvényjavaslat 128. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "128. § (1) A használati jog – a (2) bekezdés szerinti eltéréssel – megszűnik, ha a 
hálózati engedélyes a használati joggal terhelt ingatlanon az átalakító- és 
kapcsolóberendezés[t]  építését a jog keletkezésétől számított két éven belül nem [építi]  kezdi 
meg, vagy azt véglegesen eltávolítja. Megszűnik a használati jog a felek megállapodásával is. 
A megállapodáson alapuló használati jog kivételével a használati jog megszűnését az 
engedélyes az azt követő 30 napon belül a Hatóságnak köteles bejelenteni, ennek hiányában 
azt a tulajdonos kérelmére, vagy egyéb módon történő tudomásszerzése estén hivatalból a 
Hatóság határozatban állapítja meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/166. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

176.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 130. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "130. § (1) A termelői engedélyes idegen ingatlanon erőmű építésére abban az esetben 
kérheti a Hatóságtól az építési engedély megadását, ha az erőmű elhelyezésére szolgáló 
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ingatlanra vonatkozó építési jogosultságát hitelt érdemlő módon külön jogszabályban 
meghatározott okirattal igazolja." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/87. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

177.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 130. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A külön törvényben meghatározott célvezeték létesítésével és üzemeltetésével 
kapcsolatos, idegen ingatlant terhelő jogok alapítása, fennállása és megszüntetése tekintetében 
a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/88. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

178.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 131. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "131. § (1) Az 50 MW feletti teljesítményű erőművek és a megújuló energiaforrást 
hasznosító erőművek termelői vezetékeinek idegen ingatlanon történő elhelyezésére a 
termelői vezeték engedélyese javára a Hatóság vezetékjogot engedélyezhet, ha az ingatlan 
használatát az lényegesen nem akadályozza. A termelői vezeték engedélyese a vezetékjogi 
engedély alapján a 121. § (2) bekezdésében, valamint a 123-125. §-ban foglalt jogokkal bír és 
az ezekben a [szakaszokban] rendelkezésekben meghatározott kötelezettségek terhelik." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/89. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

179.  Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselő, valamint Katona Kálmán 
képviselő a törvényjavaslat 131. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
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 "131. § (1) Az 50 MW feletti teljesítményű erőművek és a megújuló energiaforrást 
hasznosító erőművek termelői vezetékeinek idegen ingatlanon történő elhelyezésére a 
termelői vezeték engedélyese javára a Hatóság vezetékjogot engedélyezhet, ha az ingatlan 
használatát az lényegesen nem akadályozza. A termelői vezeték engedélyese a vezetékjogi 
engedély alapján a 121. § (2) bekezdésében, a [123]122-125. §-ban foglalt jogokkal bír és az 
ezekben a szakaszokban meghatározott kötelezettségek terhelik." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/11. sz., valamint a T/3088/224. 
számú módosító javaslat indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

180.  Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 
képviselő a törvényjavaslat 133. §-ának a következő módosítását javasolja: 
 
 "133. § A termelői engedélyes az erőmű[, a hálózati engedélyes a külön 
jogszabályban meghatározott átalakító- és kapcsolóberendezés] megépítését követő 90 
napon belül [azok] az erőmű használatbavételére a Hatóságtól a külön jogszabályban előírtak 
szerint használatbavételi engedélyt köteles kérni." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/165. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

181.  Lakos Imre képviselő a törvényjavaslat 134. §-ának és azt megelőző címnek 
a következő módosítását javasolja: 
 

"[ BONTÁSI]  FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK 
 
 134. § (1) [Ha a villamosművet, termelői vezetéket, magánvezetéket és a közvetlen 
vezetéket – e törvény hatálybalépését követően – a jogszabályi előírásoktól eltérően, 
szabálytalanul építették meg, arra a Hatóság fennmaradási (üzemeltetési) engedélyt nem 
adhat.] Fennmaradási engedélyt a Hatóság kizárólag az e törvény hatálybalépését 
megelőzően, a jogszabályi előírásoktól eltérően, szabálytalanul épített villamosmű, termelői 
vezeték, magánvezeték vagy közvetlen vezeték esetében adhat. 
 
 (2) [Ha a szabálytalanul megépített (1) bekezdésben felsorolt építmények] 
Amennyiben az e törvény hatálybalépését követően a jogszabályi előírásoktól eltérően, 
szabálytalanul épített villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték vagy közvetlen vezeték 
bontási munkálatainak elvégzését az építtető vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult nem 
vállalja, a Hatóság [köteles] az építmény bontását [elrendelni] elrendeli." 
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T/3088/122/1-4. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 167., 182., 183., 
pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/122/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

182.  Lakos Imre képviselő a törvényjavaslat 135. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A 120. § (1) bekezdésének a)-c) pontja szerinti jogok megszűnése esetén az 
előmunkálati jog, illetve a bejegyzett jog jogosultja köteles az ingatlan eredeti állapotát, vagy 
ha ez  nem megállapítható, művelési ágának megfelelő állapotát helyreállítani, [vagy] illetve 
ha ez [nem] utóbbi sem lehetséges, kártalanítást nyújtani." 
 

T/3088/122/1-4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 167., 181., 183., 

pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/122/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

183.  Lakos Imre képviselő a törvényjavaslat 136. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "136. § A villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték, [és] a közvetlen vezeték és 
a célvezeték, valamint az azt körülvevő környezet kölcsönös védelme érdekében biztonsági 
övezetet kell kijelölni. A biztonsági övezet terjedelmét, továbbá a biztonsági övezetben 
érvényesítendő tilalmakat és korlátozásokat külön jogszabály állapítja meg." 
 

T/3088/122/1-4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 167., 181., 182. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/3088/122/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

184.   Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 140. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) [a] A csatlakozási díjat a 143. § (2) bekezdésében meghatározott elvekkel 
összhangban kell megállapítani." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/90. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

185.  Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 
képviselő a törvényjavaslat 141. §-ának a következő szerkezeti és tartalmi módosítását 
javasolja: 
 
 "141. § (1) A villamosenergia-rendszer használatért 
 
 a) átviteli-rendszerirányítási díjat, 
 
 b) rendszerszintű szolgáltatások díját, 
 
 c) elosztási díjat 
 
 (a továbbiakban együtt: rendszerhasználati díjak) kell fizetni. Az egyes 
rendszerhasználati díjak [a díj alapjául szolgáló költségszerkezetnek megfelelő 
díjelemekből]  több díjelemből állhatnak. 
 
 [(2) Az (1) bekezdés szerinti díjak mértékét a miniszter tételesen, országosan 
egységesen rendeletben állapítja meg.] 
 
 [(3)] (2) A rendszerhasználati díjaknak meg kell felelniük az átláthatóság, az 
arányosság és a megkülönböztetés-mentesség elvének.  
 
 [(4)] (3) A rendszerhasználati díjakat a hatékonyan működő engedélyes 
vállalkozás(ok) indokolt működési és tőkeköltsége, illetve összehasonlító elemzések alapján 
kell meghatározni. Az indokolt költségek meghatározásának módjá[ról] t a Hivatal 
[módszertani útmutatót ad ki] irányelvben határozza meg. Az [módszertani útmutató] 
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irányelv kidolgozása során a Hivatal kikéri az érintett engedélyesek véleményét is. Az 
indokolt költségek mértékét a Hivatal honlapján teszi közzé. 
 
 [(5) A rendszerhasználati díjakra vonatkozó szabályozást a legkisebb költség 
elvének érvényre juttatása érdekében úgy kell megállapítani, hogy a szabályozás által 
érintett engedélyeseket gazdálkodásuk hatékonyságának, és az általuk nyújtott 
szolgáltatás minőségének folyamatos javítására ösztönözze. Ennek részletes szabályairól 
a Hivatal módszertani útmutatót ad ki. A módszertani útmutató kidolgozása során a 
Hivatal kikéri az érintett engedélyesek véleményét is.] 
 
 (4) A legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében olyan hatósági 
szabályozást kell kialakítani, amely a szabályozás által érintett engedélyesek gazdálkodási 
hatékonyságának, és az általuk nyújtott szolgáltatás minőségének folyamatos javítására 
ösztönöz. Ennek részletes szabályait a Hivatal irányelvben határozza meg. Az irányelv 
kidolgozása során a Hivatal kikéri az érintett engedélyesek véleményét is. 
 
 [(6) Az elosztási díjból származó árbevételt az elosztói engedélyesek között az 
indokolt költségek arányában kell megosztani. Ennek érdekében az engedélyesek között 
szükség esetén – külön jogszabályban meghatározott módon, a rendszerhasználati 
díjakkal együtt kihirdetett – kiegyenlítő fizetéseket kell végrehajtani.] 
 
 (5) Az elosztási díjat 
 
 a) elosztóként, vagy 
 
 b) országosan egységesen 
 
 kell (lehet) meghatározni. 
 
 [(7)] (6) Az engedélyesek az (1)-[(6)](5) bekezdésekben foglaltaknak megfelelően 
kötelesek az általuk alkalmazandó rendszerhasználati díjakra javaslatot tenni, és azt a 
Hivatalhoz benyújtani.  
 
 [(8)] (7) A Hivatal az általa [előkészített,] meghatározott [a] rendszerhasználati 
díjak[r] at és alkalmazásuk feltételei[re] t [vonatkozó előterjesztést] honlapján nyilvánosságra 
hozza és kezdeményezi a miniszternél a rendelettel történő kihirdetésüket.  
 
 [(9)] (8) A rendelet kiadására jogosult miniszter a Hivatal előterjesztését elfogadja, 
vagy elutasítja. Az előterjesztés 
 
 a) elfogadása esetén a miniszter a Hivatal által meghatározott rendszerhasználati 
díjakat a Hivatal előterjesztését követő 30 napon belül rendelettel hirdeti ki, 
 
 b) elutasítása esetén a miniszter az elutasítás tényét és indokolását [az elutasító döntés 
meghozatalát] a Hivatal előterjesztését követő 15 napon belül nyilvánosságra hozza.  
 
 [(10)] (9) A kihirdetett rendszerhasználati díjakat legmagasabb áraknak kell tekinteni. 
A legmagasabb ártól lefelé megkülönböztetés-mentesen, előre nyilvánosságra hozott módon 
el lehet térni. 
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 (10) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben az elosztási díjból származó árbevételt 
az elosztói engedélyesek között az indokolt költségek arányában kell megosztani. Ennek 
érdekében az engedélyesek között szükség esetén – külön jogszabályban meghatározott 
módon, a rendszerhasználati díjakkal együtt kihirdetett – kiegyenlítő fizetéseket kell 
végrehajtani. 
 
 (11) Az elosztók által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhető 
egyéb szolgáltatások körét és annak díjait külön jogszabály állapítja meg. 
 
 (12) A rendszerhasználati díjakra vonatkozó előírások betartását a Hivatal ellenőrzi. 
 
 [(13) A rendeleti kihirdetést követő 60 napon belül bármely érdekelt fél 
kezdeményezheti a Hivatalnál a rendszerhasználati díjak felülvizsgálatát. Amennyiben a 
felülvizsgálat eredménye alapján indokolt, a Hivatal kezdeményezi a rendszerhasználati 
díjak módosítását.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/162. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

186.   Podolák György és Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 141. § (1) 
bekezdését új d) ponttal kiegészíteni javasolja: 
 
 "141. § (1) A villamosenergia-rendszer használatért 

a) átviteli-rendszerirányítási díjat, 

b) rendszerszintű szolgáltatások díját, 

c) elosztási díjat 

d)  közvilágítási elosztási díjat 

(a továbbiakban együtt: rendszerhasználati díjak) kell fizetni. Az egyes rendszerhasználati 
díjak a díj alapjául szolgáló költségszerkezetnek megfelelő díjelemekből állhatnak." 
 

T/3088/19/1-6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 10., 54., 62., 188., 223. 

pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/19/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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187.  Kovács Tibor képviselő, valamint dr. Fónagy János, Balla György, Deák 
András, Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 141. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(4) A rendszerhasználati díjakat a hatékonyan működő engedélyes vállalkozás(ok) 
indokolt működési és tőkeköltsége, illetve összehasonlító elemzések alapján kell 
meghatározni. Az indokolt költségek meghatározásának módjáról a Hivatal módszertani 
útmutatót ad ki. A módszertani útmutató kidolgozása során a Hivatal kikéri az érintett 
engedélyesek és a Felhasználók véleményét is. Az indokolt költségek mértékét a Hivatal 
honlapján teszi közzé." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/147. sz., valamint a T/3088/190. 
számú módosító javaslat indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

188.  Podolák György és Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 141. § (6) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(6) Az elosztási díjból és a közvilágítási elosztási díjból származó árbevételt az 
elosztói engedélyesek között az indokolt költségek arányában kell megosztani. Ennek 
érdekében az engedélyesek között szükség esetén – külön jogszabályban meghatározott 
módon, a rendszerhasználati díjakkal együtt kihirdetett – kiegyenlítő fizetéseket kell 
végrehajtani." 
 

T/3088/19/1-6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 10., 54., 62., 186., 223. 

pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/19/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

189.  Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 
képviselő a törvényjavaslat 141. § (13) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
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 "(13) A rendeleti kihirdetést követő 60 napon belül bármely érdekelt fél 
kezdeményezheti a Hivatalnál a rendszerhasználati díjak felülvizsgálatát. [Amennyiben a 
felülvizsgálat eredménye alapján indokolt, a Hivatal kezdeményezi a rendszerhasználati 
díjak módosítását.] A Hivatal közigazgatási hatáskörében eljárva az árfelülvizsgálati eljárást 
határozattal zárja le. Amennyiben a Hivatal az árfelülvizsgálati kérelemnek egészen vagy 
részben helyt ad, soron kívül javaslatot tesz a miniszternek új ár megállapítására. A miniszter 
eljárására a (9) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. A Hivatal árfelülvizsgálati eljárásban 
hozott elutasító határozata ellen a kérelmező önálló fellebbezést terjeszthet elő a 
miniszterhez." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/172. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

190.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 142. §-ának a következő 
szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja: 
 
 "142. § (1) Az egyetemes szolgáltatást méltányos, könnyen és tisztán 
összehasonlítható, átlátható árszabások alkalmazásával, külön jogszabályban meghatározott 
típusú termékcsomagok biztosításával kell megvalósítani.  
 
 (2) A 90. § (3) és (8) bekezdése alkalmazásával kiadott engedélyek alapján nyújtott 
egyetemes szolgáltatás árának meghatározásánál figyelembe veendő [összehasonlító 
(benchmark)] ár kiszámítására vonatkozó előírásokat és az alkalmazható legnagyobb 
kereskedelmi árrést a Hivatal javaslata alapján a miniszter külön jogszabályban állapítja meg. 
Az egyetemes szolgáltatás keretében értékesítendő egyes villamos energia termékek árainak 
kiszámításához a költségek között figyelembe kell venni: 
 
 a) az egyes villamos energia termékek szolgáltatásának beszerzési költségeit, 
 
 b) a 13. § (1) bekezdése szerinti átvételi kötelezettség, vagy a 168. § (8) bekezdése 
alapján bevezetett zöld bizonyítvány rendszer keretében beszerzett villamos energia 
költségeit, 
 
 c) a rendszerszintű szolgáltatások beszerzési költségeit. 
 
 (3) Amennyiben a 63. § (1) bekezdése alapján a felhasználó megbízásából az 
egyetemes szolgáltató fizeti a rendszerhasználati díjakat, akkor az egyetemes szolgáltató 
köteles az általa kibocsátott számlán ezen díjakat is feltüntetni.  
 
 (4) Az egyetemes szolgáltató által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében 
végezhető egyéb szolgáltatások körét és annak díjait külön jogszabály állapítja meg. 
 
 (5) Az egyetemes [szolgáltató] szolgáltatónak az egyetemes szolgáltatás árára 
vonatkozó árváltoztatási [szándékáról a Hivatalt] szándékát és a javasolt árakat 45 nappal 
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előre [tájékoztatja] jóváhagyásra be kell jelentenie a Hivatalhoz. A Hivatal a javasolt árakról 
30 napon belül határoz. [Az új]  A jóváhagyott árakat alkalmazásuk kezdete előtt [30] 
legalább 15 nappal az egyetemes szolgáltató a honlapján, valamint két országos napilapban 
közzé teszi, továbbá a felhasználókat a 62. § (2) bekezdésének c) pontja szerint értesíti. A 
közzétételnek a felhasználókat megillető felmondási jogra vonatkozó tájékoztatást is 
tartalmaznia kell. 
 
 (6) Az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlán szereplő egységárak bármely 
változása esetén – a 62. § (2) bekezdésének c) pontja szerint értesítésen túlmenően – az 
egyetemes szolgáltató legkésőbb az új árakat tartalmazó számla kibocsátásakor a 
felhasználókat külön is egyértelműen, személyre szólóan tájékoztatja. A tájékoztatásnak a 
felhasználókat megillető felmondási jogra is ki kell terjednie. 
 
 (7) Az egyetemes szolgáltatás árát naptári negyedévenként egyszer lehet módosítani. 
 
 (8) Az egyetemes szolgáltatás árára és árképzésére vonatkozó előírások teljesülését a 
Hivatal ellenőrzi." 
 

T/3088/91/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 201. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/91/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

191.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 142. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A 90. § (3) és [(8)] (4) bekezdése alkalmazásával kiadott engedélyek alapján 
nyújtott egyetemes szolgáltatás árának meghatározásánál figyelembe veendő összehasonlító 
(benchmark) ár kiszámítására vonatkozó előírásokat és az alkalmazható legnagyobb 
kereskedelmi árrést a Hivatal javaslata alapján a miniszter külön jogszabályban állapítja 
meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/92. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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192.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 142. § (3) 
bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 "[(3) Amennyiben a 63. § (1) bekezdése alapján a felhasználó megbízásából az 
egyetemes szolgáltató fizeti a rendszerhasználati díjakat, akkor az egyetemes szolgáltató 
köteles az általa kibocsátott számlán ezen díjakat is feltüntetni.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/93. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

193.  Kovács Tibor, valamint dr. Fónagy János, Balla György, Deák András, 
Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselő, továbbá Katona Kálmán képviselő a 
törvényjavaslat 142. § (7) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(7) Az egyetemes szolgáltatás árát naptári negyedévenként egyszer lehet módosítani, 
amennyiben a Hivatal indokoltnak tartja." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/155. számú, valamint a T/3088/191. 
sz., továbbá a T/3088/216. számú módosító javaslat indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

194.  Katona Kálmán, dr. Latorcai János, Bencsik János és Ékes József 
képviselő a törvényjavaslat 143. §-ának az elhagyását javasolja: 
 
 "[143. § (1) A közcélú hálózathoz történő csatlakozással összefüggésben 
keletkezett hálózatfejlesztési költségek fedezetéül külön jogszabályban meghatározott 
csatlakozási díj fizetendő. 
 
 (2) A csatlakozási díjat úgy kell megállapítani, hogy az igények befolyásolásán 
keresztül segítse elő a legkisebb költség elvének nemzetgazdasági szintű érvényesülését, 
valamint vegye figyelembe azokat az előnyöket, amelyhez a hálózatba kezdetben vagy 
utólag bekapcsolt termelők és felhasználók, valamint a hálózati engedélyesek a 
bekapcsolódásból eredően jutnak. A csatlakozási díj nem haladhatja meg a hálózati 
engedélyes által a csatlakozás érdekében közvetlenül hálózati beruházásra fordított 
összeg nagyságát. 
 
 (3) A csatlakozási díjból származó bevételt a hálózathoz történő csatlakozáshoz 
szükséges beruházásokra kell fordítani.  
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 (4) A Hivatal a csatlakozási díjra és alkalmazásának feltételeire vonatkozó 
előterjesztést készít, és kezdeményezi a miniszternél a rendelettel történő kihirdetését.  
 
 (5) A miniszter a Hivatal előterjesztését elfogadja, vagy elutasítja. Az előterjesztés 
 
 a) elfogadása esetén a miniszter a Hivatal által meghatározott csatlakozási díjat a 
Hivatal előterjesztését követő 30 napon belül rendelettel hirdeti ki, 
 
 b) elutasítása esetén a miniszter az elutasítás tényét és indokolását az elutasító 
döntés meghozatalát követő 15 napon belül nyilvánosságra hozza.  
 
 (6) A csatlakozási díjra vonatkozó rendelkezések betartását a Hivatal ellenőrzi.] " 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/225. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

195.   Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 147. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A [142.] 146. § (1) bekezdése szerinti pénzeszközök mértékét a következő évre 
várható finanszírozási igény és az elkülönített számla várható tárgyévi egyenlege alapján kell 
megállapítani." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/94. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

196.   Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 150. § (4) 
bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(4) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok közül az adatkezelés céljához szükséges 
adatok átadhatóak / 
 
 "a) az adatkezelő megbízása alapján a szerződés megkötését, a leolvasást, a 
számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a 
[fogyasztási] felhasználási helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, 
kikapcsolását, illetőleg az ügyfélszolgálati tevékenységet végző természetes személynek és 
gazdálkodó szervezetnek," 
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T/3088/20/1-4. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 19. 114., 130. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/20/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

197.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 157. § (2) bekezdés h) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A Hivatal tevékenységének célja/ 
 
 "h) a technológiai monopolhelyzettel való visszaélés, a versenykorlátozás 
megakadályozása a piaci résztvevők tevékenységének és az áraknak a [szabályozása] 
szabályozásával kapcsolatos hatáskörök gyakorlása révén, az Európai Unió követelményeinek 
megfelelően. " 
 

T/3088/80/1-6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 158., 161., 164., 165., 

220. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/80/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

198.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 157. §-át új (3) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(3) A Hivatal a tevékenységéről - a külön törvényben meghatározottak szerint - 
beszámol a Kormánynak, valamint tájékoztatja az Országgyűlés feladatkörében érintett 
bizottságát. A tájékoztatást a Hivatal honlapján közzé kell tenni." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/95. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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199.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 158. § a) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /158. § A Hivatal a villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának 
és a villamosenergia-piac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő 
bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos 
feladatai körében/ 
 
 "a) kiadja, jogszabályban meghatározott esetekben módosítja, illetve visszavonja az e 
törvény szerint engedélyköteles tevékenységek gyakorlásához szükséges engedélyeket, 
továbbá a magánvezetéket kérelemre engedélyköteles körbe sorolja," 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/134. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

200.  Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 
képviselő a törvényjavaslat 158. § g) pontjának az elhagyását javasolja: 
 
 /158. § A Hivatal a villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának 
és a villamosenergia-piac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő 
bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos 
feladatai körében / 
 
  [g) ellátja a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes azonosításával, 
illetve az ilyen jellegű piac szabályozásával kapcsolatos, e törvény által hatáskörébe utalt 
teendőket,] 
 

T/3088/176/1-4. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 157., 206., 243. 

pontjában ismertetett javaslattal.  

 
Indokolás: Lásd a T/3088/176/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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201.   Podolák György képviselő a törvényjavaslat 158. § m) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /158. § A Hivatal a villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának 
és a villamosenergia-piac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő 
bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos 
feladatai körében / 
 
 "m) ellenőrzi a rendszerhasználati díjakra és a csatlakozási díjakra, valamint az 
egyetemes szolgáltatás árképzésére vonatkozó előírások betartását, továbbá jóváhagyja az 
egyetemes szolgáltatás árait," 
 

T/3088/91/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 190. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/91/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

202.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 158. § q) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /158. § A Hivatal a villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának 
és a villamosenergia-piac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő 
bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos 
feladatai körében / 
 
 "q) a 7. § [(1)] (2) bekezdésének, 8. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint erőmű 
létesítésére, illetve keresletoldali szabályozási intézkedésekre, valamint a 27. § (1) bekezdése 
szerint a hálózat fejlesztésére pályázatot írhat ki, és elbírálja azokat," 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/96. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

203.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 158. § t) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
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 /158. § A Hivatal a villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának 
és a villamosenergia-piac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő 
bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos 
feladatai körében / 
 
 " t) meghatározza az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia mennyiségét és a 
kötelező átvétel [időtartalmát]  időtartamát," 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/97. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

204.  Podolák György és Göndör István képviselő a törvényjavaslat 158. §-át új 
zs) ponttal kiegészíteni javasolja: 
 
 /158. § A Hivatal a villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának 
és a villamosenergia-piac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő 
bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos 
feladatai körében / 
 
 "zs) jelöli az ország villamosenergia-ellátásának biztonsága szempontjából stratégiai 
jelentőségű gazdasági társaság igazgatóságának és felügyelőbizottságának egy-egy tagját 
vagy igazgatótanácsának egy tagját." 
 

T/3088/98/1-3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 205., 207. pontjában 

ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/98/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

205.  Podolák György és Göndör István képviselő a törvényjavaslatot új 159. §-sal 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "159. § (1) A Hivatal által jelölt személy jogosult részt venni az ország 
villamosenergia-ellátásának biztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű, az állam 
tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 8/A. §-
ában meghatározott gazdasági társaság ügyvezetésében, illetve a gazdasági társaság 
működésének ellenőrzésében. 
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 (2) A Hivatal által jelölt személyt a gazdasági társaság legfőbb szerve köteles a jelölést 
követő első ülésén az igazgatóság vagy a felügyelőbizottság, illetve az igazgatótanács tagjává 
választani, kivéve, ha a jelölttel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az 
esetben újabb jelölést kell kérni. 
 
 (3) A (2) bekezdés alapján megválasztott személy szavazati joggal nem rendelkezik, 
az igazgatóság vagy a felügyelőbizottság, illetve az igazgatótanács ülésén kizárólag 
tanácskozási joggal vesz részt. A határozatképesség számításánál e személyt figyelmen kívül 
kell hagyni. 
 
 (4) A (2) bekezdés alapján megválasztott személyt a gazdasági társaság legfőbb szerve 
csak a Hivatal javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha a Hivatal törvényben meghatározott 
kizáró ok ellenére a társasági szerződésben meghatározott határidőn belül nem tesz eleget 
visszahívási, illetve az új tagra vonatkozó jelölési kötelezettségének." 
 

T/3088/98/1-3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 204., 207. pontjában 

ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/98/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

206.  Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 
képviselő a törvényjavaslat 160. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 [(2) A 109-110. § alkalmazása során a jelentős piaci erővel rendelkező 
engedélyesek azonosításával és a rájuk vonatkozó kötelezettségek előírásával 
kapcsolatos eljárásokban a Hivatal megfelelő határidő biztosításával a versenyhatóság 
szakmai álláspontját figyelembe veszi, amennyiben attól eltér, annak indokait a 
határozat indokolásában megjelöli.] 
 

T/3088/176/1-4. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 157., 200., 243. 

pontjában ismertetett javaslattal.  

 
Indokolás: Lásd a T/3088/176/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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207.  Podolák György és Göndör István képviselő a törvényjavaslat 165. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "165. § (1) A Hivatal köztisztviselője a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény (a 
továbbiakban: Ktv.) szerinti összeférhetetlenségi és kizárási szabályokban foglaltakon túl – a 
159. §-ban meghatározott kivétellel - nem létesíthet munkaviszonyt vagy munkavégzéssel járó 
egyéb jogviszonyt a Hivatal hatáskörébe tartozó engedélyköteles villamosenergia-ipari 
társasággal vagy integrált villamosenergia-ipari vállalkozással." 
 

T/3088/98/1-3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 204., 205. pontjában 

ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/98/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

208.  Podolák György és Göndör István képviselő a törvényjavaslat 165. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(5) A Hivatal köztisztviselőire a Ktv. rendelkezései az irányadók, azzal az eltéréssel, 
hogy a Ktv. 30/A. § (1) bekezdésében megállapított arány negyven százalék, továbbá a Ktv. 
44. § (1) bekezdésében megállapított illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai 
végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 65%-a, a középiskolai végzettségű 
köztisztviselő esetében az alapilletményének 35%-a. A Hivatal esetében a nem rendszeres 
személyi juttatások közül a jutalom-előirányzatra, valamint a személyi juttatások előirányzat-
maradványából illetve pénzmaradványából történő jutalomfizetésre vonatkozó, külön 
jogszabályban megállapított felső mérték túllépését tiltó rendelkezés nem alkalmazandó." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/99. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

209.  Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 
képviselő a törvényjavaslat 166. § (12) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
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 "[(12) A Hivatallal szemben – hatósági jogkörben hozott határozatai miatt – 
kártérítési igény csak akkor érvényesíthető, ha a Hivatal határozata, vagy mulasztása 
törvénysértő és a bekövetkezett kárt közvetlenül ez idézte elő.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/164. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

210.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 166. § (16) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(16) A Hivatal engedélyezési eljárásai során a Ket. 29. § (7) bekezdésében 
meghatározott hirdetményt tesz közzé az eljárás megindításáról." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/100. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

211.  Podolák György és Göndör István képviselő a törvényjavaslat 166. §-át új 
(17) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 
 "(17) A Hivatal eljárásai során a felhasználói megkeresések esetében az európai uniós 
csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon 
kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi 
XXIX. törvény 141-143. §-aiban meghatározott rendelkezések alapján jár el azzal az 
eltéréssel, hogy az elbírálási határidő 90 nap." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/101. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

212.  Podolák György és Göndör István képviselő a törvényjavaslatot új 167. §-sal 
és azt megelőző alcímmel kiegészíteni javasolja: 
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"Energetikai Állandó Választottbíróság 
 
 167. § (1) A Hivatal megalapítja az Energetikai Állandó Választottbíróságot. 
 
 (2) Az Energetikai Állandó Választottbíróság hatáskörére, eljárására a 
választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Vbt.) rendelkezéseit a 
(3)-(6) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 
 
 (3) Az Energetikai Állandó Választottbíróság eljárásának van helye 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, ha a felek a választottbírósági 
eljárást választottbírósági szerződésben kikötötték és az eljárás tárgyáról szabadon 
rendelkezhetnek. 
 
 (4) A (3) bekezdésben meghatározott ügyekben kizárólag az Energetikai Állandó 
Választottbíróság eljárása köthető ki, ideértve a Vbt. 47. §-a alapján nemzetközinek minősülő 
ügyeket is; egyéb választottbíróság eljárásának kikötéséről szóló megállapodás helyébe az 
Energetikai Állandó Választottbíróság eljárásának kikötése lép. A kizárólagosság a belföldi 
székhelyű állandó választottbíróságok tekintetében áll fenn. 
 
 (5) Az Energetikai Állandó Választottbíróság eljárásának e § szerinti kikötése nem 
érinti a jelen törvény hatálybalépése előtt megkötött egyedi szerződésben a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság hatáskörének 
kikötésére vonatkozó esetleges előírás érvényességét. Az ilyen kikötések alapján a jogvita 
választottbírósági rendezésére továbbra is – a felek eltérő rendelkezése hiányában – a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróságnak van hatásköre. 
 
 (6) Az Energetikai Állandó Választottbíróság választottbírói testületének tagjait a 
Hivatal elnöke jelöli ki meghatározott időre. Nem lehet az Energetikai Állandó 
Választottbíróság választottbírói testületének tagja a Hivatal elnöke, illetve a Hivatal egyéb 
alkalmazottja. 
 
 (7) Az Energetikai Állandó Választottbíróság jogi személy. Székhelye Budapest. 
 
 (8) Az Energetikai Állandó Választottbíróság jogi személyiségét alapító okiratának a 
Hivatal hivatalos lapjában történő közzététele napjával nyeri el. A közzétételt a miniszter 
rendeli el az Energetikai Állandó Választottbíróság bejelentése alapján. A bejelentéshez 
mellékelni kell az alapító okiratot. 
 
 (9) Az Energetikai Állandó Választottbíróság egyeztető eljárás lefolytatására is 
jogosult a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény szabályainak megfelelően. 
 
 (10) Az Energetikai Állandó Választottbíróság alapító okiratában meg kell határozni: 
 a) a választottbíróság szervezeti rendjét, 
 b) az elnökség tagjai kijelölésének szabályait, 
 c) a választottbíróság képviseletének rendjét, 
 d) az elnökség feladatait, jogkörét, 
 e) az alapítói hozzájárulás összegét. 
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 (11) Az Energetikai Állandó Választottbíróság működésének forrásai: 
 a) alapítói hozzájárulások, 
 b) választottbírósági díjak, 
 c) a vagyon hozama, 
 d) egyéb bevételek. 
 
 (12) Az Energetikai Állandó Választottbíróság szervezete a választottbírói testületből, 
a testület tagjai közül kijelölt legalább három, legfeljebb öttagú elnökségből és a Gazdasági 
Hivatalból áll. 
 
 (13) Az elnökség az Energetikai Állandó Választottbíróság általános irányító szerve. 
Az elnökség kijelölésének és működésének szabályait az alapító okirat és az Energetikai 
Állandó Választottbíróság szabályzatai tartalmazzák. 
 
 (14) Az Energetikai Állandó Választottbíróságot harmadik személlyel szemben, 
bíróság és hatóságok előtt az elnökség tagjai, illetve az általuk arra felhatalmazott személyek 
képviselik az Energetikai Állandó Választottbíróság szabályzataiban meghatározott módon." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/102. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

213.   Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 167. § (1) bekezdés 5. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /167. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy/ 
 
 "5. az üzletszabályzatok kötelező tartalmi elemeit, az azokban kötelezően 
szerepeltetendő rendelkezéseket, [a nyilatkozattétel elmulasztása mint az elfogadásra 
ráutaló magatartás lehetséges eseteit,] felépítésére vonatkozó általános előírásokat, a 
társadalmi egyeztetésre vonatkozó előírásokat és az üzletszabályzat benyújtásának formai 
követelményeit," 
 
 /rendeletben állapítsa meg./ 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/64/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

214.   Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 167. § (1) bekezdés 6. pontjának az elhagyását javasolja: 
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 /167. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy/ 
 
 "[6. az e törvényben meghatározottakon túlmenően a védendő fogyasztóknak 
nyújtott szolgáltatások körét és igénybevételének rendjét,]" 
 
 /rendeletben állapítsa meg./ 
 

T/3088/58/1., /3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 113., 222.  pontjában 

ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/58/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

215.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 167. § (1) bekezdés 9. 
pontjának az elhagyását javasolja: 
 
 /167. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy/ 
 
 "[9. az erőművek létesítésének energiapolitikai követelményeit, ]" 
 
 /rendeletben állapítsa meg./ 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/103. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

216.    Podolák György képviselő a törvényjavaslat 167. § (1) bekezdés 10. 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /167. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy/ 
 
 "10. a szélerőmű kivételével az új termelő kapacitások létesítésére vonatkozó részletes 
szabályokat, ideértve a tározós erőmű villamosenergia-rendszerben betöltött szerepével, 
valamint a villamosenergia-rendszerbe történő illesztésével kapcsolatos rendelkezéseket is, 
valamint az erőmű létesítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv és 
független szaktanácsadói jelentés tartalmi elemeit, továbbá az erőmű bővítés engedélyköteles 
eseteit," 
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 /rendeletben állapítsa meg./ 
 

T/3088/16/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/16/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

217.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 167. § (1) bekezdés 10. 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /167. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy/ 
 
 "10. a szélerőmű kivételével az új termelő kapacitások létesítésére vonatkozó részletes 
szabályokat, valamint az erőmű létesítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány, üzleti 
terv és független szaktanácsadói jelentés tartalmi elemeit, továbbá az erőmű bővítés 
engedélyköteles eseteit és feltételeit," 
 
 /rendeletben állapítsa meg./ 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/104. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

218.   Podolák György képviselő a törvényjavaslat 167. § (1) bekezdése 11. 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /167. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy/ 
 
 "11. az erőmű létesítésére és a keresletoldali szabályozási intézkedések 
megvalósítására, valamint a hálózat fejlesztésére vonatkozó pályázat [kiírásának feltételeit, a 
pályázat] minimális tartalmi követelményeit, valamint a pályáztatási eljárás szabályait," 
 
 /rendeletben állapítsa meg./ 
 

T/3088/36/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 48. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/3088/36/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

219.   Podolák György képviselő a törvényjavaslat 167. § (1) bekezdés 14. 
pontjának az elhagyását javasolja: 
 
 /167. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy / 
 
 "[14. az átviteli rendszerirányító tevékenységét ellenőrző bizottság 
létrehozatalára, jogállására, összetételére, az ellenőrzési jog kereteire és tartalmára, 
valamint a bizottság eljárására vonatkozó részletes szabályokat,]" 
 
 /rendeletben állapítsa meg./ 
 

T/3088/35/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 45. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/35/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

220.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 167. § (1) bekezdés 21. 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /167. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy/ 
 
 "21. a jelentős piaci erőfölény megállapítása szempontjából releváns piacok területi 
meghatározására, valamint a piaci [részesedés megállapítására] verseny hatékonyságának 
elemzésére, a nem kellően hatékony piacokon a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesek 
azonosítására és a 109-110. §-ok szerinti kötelezettségek tartalmára, alkalmazási feltételeire 
vonatkozó részletes előírásokat," 
 
 /rendeletben állapítsa meg./ 
 

T/3088/80/1-6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 158., 161., 164., 165., 

197. pontjában ismertetett javaslattal. 



 -  111  - 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/80/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

221.  Lakos Imre képviselő a törvényjavaslat 167. § (1) bekezdés 32. pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /167. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy/ 
 
 "32. a megújuló energiaforrásból, valamint a hulladékból nyert energiával, továbbá a 
kapcsoltan, illetve a jogszabályban meghatározott egyéb módon termelt villamos energia 
felhasználását elősegítő kötelező átvételi rendszer részletes szabályait – különösen az átvételi 
kötelezettség alá eső villamos energia átvételi árát és a kötelező átvétel differenciált 
időtartamát –, a 12. § (1) bekezdése szerinti megfelelőség-értékelési szervezet kijelölésének 
részletes szabályait, a kötelező átvételi rendszer keretében végrehajtandó elszámolások 
részletes szabályait, az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia befogadásának és 
kötelező átvételének részletes szabályait, valamint az egyes termelési eljárások, különösen a 
kapcsoltan vagy biomasszával termelt villamos energia kötelező átvételéhez szükséges 
minimális hatásfokot, továbbá a kapcsoltan termelt villamos energia esetén a villamos energia 
hasznosításának módját," 
 

T/3088/114/1-3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 34., 232. pontjában 

ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/114/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

222.   Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 167. § (1) bekezdés 39. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /167. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy/ 
 
 "39. a védendő fogyasztók, valamint az őket az e törvényben meghatározottakon 
túlmenően megillető kedvezmények körét, biztosításuk és igénybevételük részletes szabályait, 
továbbá a fogyatékkal élő fogyasztókat megillető különleges bánásmód részletes szabályait, a 
védendő fogyasztói körbe tartozás igazolására alkalmas okiratok körét, tartalmi és formai 
követelményeit," 
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 /rendeletben állapítsa meg./ 
 

T/3088/58/1-2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 113., 214. pontjában 

ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/58/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

223.   Podolák György és Jauernik István képviselő a törvényjavaslat 167. § (1) 
bekezdés 42. pontja helyébe a következő rendelkezést javasolja: 
 
 /167. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy / 
 
 "42. a közvilágítás részletes szabályait [a közvilágítás céljait szolgáló 
fényforrásoknak, lámpatesteknek, valamint azok tartozékainak az elosztó hálózat 
tartószerkezetein történő elhelyezésével, üzemeltetésével összefüggő kérdéseket rendező, 
az elosztó hálózati engedélyes és az önkormányzat közötti szerződés minimális tartalmi 
és formai követelményeit]," 
 

T/3088/19/1-6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 10., 54., 62., 186., 188. 

pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/19/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

224.  Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 167. § (2) bekezdése 11. pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy / 
 
 "11. a csatlakozási díjakat, a rendszerhasználati díjakat, az elosztási díjból származó 
bevétel elosztó hálózati engedélyesek közötti megosztására vonatkozó kiegyenlítő 
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mechanizmus részletes szabályait, [a villamosenergia-kereskedő váltása esetén a 
hálózathasználati szerződés alapján kérhető díjakat, ]  valamint alkalmazásuk feltételeit," 
 
 /rendeletben állapítsa meg./ 
 

T/3088/53/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 100. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/53/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

225.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 167. § (2) bekezdés 19. 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy / 
 
 "a) a környezetvédelemért felelős miniszterrel együttműködve az erőművek által 
teljesítendő, az elsődleges energiaforrás típustól függően eltérő minimális energetikai 
hatásfok körülményeket, 
 b) az adópolitikáért felelős miniszterrel, és a közigazgatási informatikáért felelős 
miniszterrel egyetértésben a Magyar Energia Hivatal részére, a kérelemre indult eljárásokért 
fizetendő igazgatási-szolgáltatási díjak mértékét, és a díjak és az egyéb bevételek fizetésére 
vonatkozó részletes szabályokat, 
 c) a közlekedésért felelős miniszterrel, a vízgazdálkodásért felelős miniszterrel, 
valamint a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszterrel egyetértésben a 
nyomvonalas létesítmény, folyó, vízfolyás, tó, csatorna és építmény hálózati engedélyesek 
által, a vezetékjog alapján történő megközelítésének, keresztezésének szabályait, 
 d) a villamosenergia-ipari tevékenységet folytató vállalkozásokkal, valamint az ilyen 
tevékenységet folytató vállalkozások munkavállalói érdekképviseleti szervezeteivel való 
együttműködés érdekében működtetett energetikai tanácsadó testületet működésének részletes 
feltételeit az érintett felek képviselőivel egyetértésben" 
 
 /rendeletben állapítsa meg./ 
 

T/3088/105/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 227. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/105/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 
 

226.  Dr. Fónagy János, Balla György, Deák András, Nógrádi László és dr. 
Latorcai János képviselő a törvényjavaslat XX. fejezetében a 167. § (2) bekezdésének a 
következő új 20. ponttal történő kiegészítését javasolja: 
 
 /(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy/ 
 
 "20. haladéktalanul kezdeményezze a hatályban lévő hosszú távú megállapodások 
felülvizsgálatát célzó tárgyalásokat." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/199. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

227.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 168. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "168. § (1) A termelői engedélyesek, amennyiben a villamos energiáról szóló 2001. 
évi CX. törvény előírásainak megfelelően kiadott engedélyüket a jelen törvény 
hatálybalépésekor üzemelő erőmű vonatkozásában az érvényességi idő lejáratának 
esedékességekor meg kívánják hosszabbítani, 2013. január 1-jétől kötelesek teljesíteni a külön 
jogszabályban előírt minimális energetikai hatásfok követelményeket. A Hivatal a külön 
jogszabály előírásai figyelembevételével az ellátásbiztonság veszélyeztetésére tekintettel az 
előírt minimális energetikai hatásfok követelményeket nem teljesítő erőművek működési 
engedélyének meghosszabbításához is hozzájárulhat az ellátásbiztonság 
veszélyeztetettségének előrelátható időtartamára." 
 

T/3088/105/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 225. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/105/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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228.   Podolák György, Göndör István és dr. Józsa István képviselő a 

törvényjavaslat 168. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 "[(2) Azon – e törvény 6. §-ában meghatározott – erőművek üzemeltetői, amely 
erőművekre a villamos energiáról szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései értelmében az 
energiaforrás készletezési kötelezettség nem vonatkozott, legkésőbb 2010. október 15-ig 
biztosítják, hogy megfeleljenek a külön jogszabályban előírt készletezési 
kötelezettségnek.]" 
 

T/3088/24/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 25. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/24/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

229.  Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 
képviselő a törvényjavaslat 168. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés felvételét 
javasolja: 
 
 "(2) [Azon – e törvény 6. §-ában meghatározott – erőművek üzemeltetői, amely 
erőművekre a villamos energiáról szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései értelmében az 
energiaforrás készletezési kötelezettség nem vonatkozott, legkésőbb 2010. október 15-ig 
biztosítják, hogy megfeleljenek a külön jogszabályban előírt készletezési kötelezett-
ségnek.] Az e törvény 6. §-ában foglalt rendelkezés nem érinti azokat az erőműveket, 
amelyek a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény és az abban foglalt felhatalmazás 
alapján megalkotott külön jogszabály alapján mentesültek az energiaforrás-készletezési 
kötelezettség alól." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/182. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

230.  Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 
képviselő a törvényjavaslat 168. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) Az e törvény 9. §-a szerinti kötelező átvételi rendszer bevezetése nem érinti a 
villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény, valamint az átvételi kötelezettség alá eső 
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villamos energia átvételéről szóló külön jogszabály alapján keletkezett támogatási 
jogosultságokat, valamint a Hivatal által kiadott határozatokban meghatározott kötelezően 
átveendő villamos energia mennyiséget, az átvétel időtartamát és az átvételi árat." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/171. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

231.  Podolák György, dr. Józsa István, dr. Szanyi Tibor és dr. Baráth Etele 
képviselő a törvényjavaslat 168. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) Az e törvény 9. §-a szerinti kötelező átvételi rendszer bevezetése nem érinti a 
villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény, valamint az átvételi kötelezettség alá eső 
villamos energia átvételéről szóló külön jogszabály alapján a Hivatal által kiadott 
határozatokban meghatározott kötelezően átveendő villamos energia mennyiséget, az átvétel 
időtartamát [és az] , valamint az e határozatok alapján kötelezően átveendő villamos energiára 
vonatkozó, a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvényben szabályozott és a (4)-(5) 
bekezdés szerint meghatározott legmagasabb átvételi árnak megfelelő átvételi árat." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/106. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

232.  Lakos Imre képviselő a törvényjavaslat 168. § (4)-(5) bekezdésének az 
elhagyását javasolja: 
 
 "[(4) A 11. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, átvételi kötelezettség alá eső 
megújuló energiaforrásból előállított villamos energia legmagasabb induló átvételi ára 
k*24,71 Ft/kWh. 
 
 (5) A (4) bekezdésben meghatározott „k” tényező értéke 2008. január 1-jétől a 
Központi Statisztikai Hivatal által 2007-ben utoljára közzétett, 2006 azonos időszakához 
viszonyított aktuális (utolsó) éves fogyasztói árindex értéke. Az ezt követő naptári 
években a k értéke minden év első napjától a tárgyév január 1-jét megelőzően a 
Központi Statisztikai Hivatal által utoljára közzétett, az előző év azonos időszakához 
viszonyított aktuális (utolsó) éves fogyasztói árindex értékének és a k tárgyévet megelőző 
évi értékének szorzata.]" 
 

T/3088/114/1-3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 34., 221. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/3088/114/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

233.   Podolák György és Göndör István képviselő a törvényjavaslat 168. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(4) A 11. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, átvételi kötelezettség alá eső megújuló 
energiaforrásból előállított villamos energia legmagasabb induló átlagos átvételi ára k*24,71 
Ft/kWh." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/107. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

234.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 168. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(5) A (4) bekezdésben meghatározott „k” tényező értéke 2008. január 1-jétől a 
Központi Statisztikai Hivatal által 2007-ben utoljára közzétett, 2006. év azonos időszakához 
viszonyított aktuális (utolsó) éves fogyasztói árindex értéke. Az ezt követő naptári években a 
„k” tényező értéke minden év első napjától a tárgyév január 1-jét megelőzően a Központi 
Statisztikai Hivatal által utoljára közzétett, az előző év azonos időszakához viszonyított 
aktuális (utolsó) éves fogyasztói árindex értékének és a „k” tényező tárgyévet megelőző évi 
értékének szorzata." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/108. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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235.  Kovács Tibor képviselő, valamint dr. Fónagy János, Balla György, Deák 
András, Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 168. § (7) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(7) A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról szóló 2005. évi 
LXXIX. hatálybalépését megelőzően a Hivatal által kiadott biomassza elsődleges 
energiaforrást hasznosító erőmű engedélyesének kérelmére a Hivatal legkésőbb 2009. 
december 31-ig megvizsgálja a beruházás megtérülését. [Amennyiben a beruházás nem 
térült meg, a Hivatal – az átvétel egyéb feltételeinek megtartásával –a kötelező átvétel 
időtartamát legfeljebb a beruházás megtérüléséig meghosszabbíthatja.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/141. sz., valamint a T/3088/198. 
számú módosító javaslat indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

236.  Podolák György és dr. Kálmán András képviselő a törvényjavaslat 168. §-át 
új (8) bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 
 "(8) A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény, valamint az átvételi 
kötelezettség alá eső villamos energia átvételéről szóló külön jogszabály alapján lakossági 
távhő célú kapcsolt villamos energia termelés kötelező átvétel keretében történő értékesítése 
esetén, amennyiben az érintett kiserőmű teljesítménye nem haladja meg a 20 MW-ot, továbbá 
ha a kiserőmű kiserőművi összevont engedélyének kiadására 2006. december 31. előtt került 
sor és ezen időpont előtt a beruházás is megkezdődött, az átvételi ár megegyezik a 2006. 
december 31. előtt kereskedelmi üzembe került, földgáztüzelésű nem gázmotoros 
erőműegységben távhő célú hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energiára vonatkozóan 
a külön jogszabályban meghatározott átvételi árral." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/109. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

237.  Lakos Imre képviselő a törvényjavaslat 168. § (14) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(14) [A (13) bekezdés szerint kifizethető szénipari szerkezetátalakítási 
támogatást] A kifizetésre kerülő szénipari szerkezetátalakítási támogatást az egyes 
időszakonként a bányavállalkozó szénbázisú villamos energia és hő előállítása érdekében 
folytatott széntermeléssel összefüggő indokolt folyó költségének és ráfordításának, [és a szén 
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értékesítéséből, illetve felhasználásából származó bevételét meghaladó részének 
figyelembevételével – a Tanács szénipar részére nyújtott állami támogatásról szóló 2002. 
július 23-i 1407/2002/EK tanácsi rendelettel összhangban – külön jogszabályban kell 
megállapítani, azzal, hogy a támogatásnak az előző időszakban kifizetett támogatásnál 
alacsonyabb összegűnek kell lennie] valamint az e tevékenységhez tartozó indokolt 
nagyságú bevételnek különbségeként kell megállapítani azzal, hogy az adott időszakra 
kifizetett támogatások nem lehetnek magasabbak az Európai Bizottság által megállapított 
azonos időszakra vonatkozó támogatási összegeknél." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/118. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

238.  Lakos Imre képviselő a törvényjavaslat 169. § (2) bekezdésének helyébe a 
következő rendelkezést javasolja: 
 
 "(2) [A vezetékjog megállapítására és bejegyzésére irányuló jogerős határozat 
alapján a hálózati engedélyes köteles az idegen ingatlanra a vezetékjog ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzését kérni.] A Hatóság a jogerős határozattal megkeresi az 
ingatlanügyi hatóságot a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt. 
Amennyiben a vezetékjog nem az egész földrészletet érinti, akkor a határozathoz mellékelni 
kell az ingatlan érintett részét ábrázoló, az ingatlanügyi hatóság által záradékolt vázrajzot is." 
 

T/3088/122/5-6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 240. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/122/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

239.  Kovács Tibor képviselő, valamint dr. Fónagy János, Balla György, Deák 
András, Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 169. § (3) 
bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 "[(3) A vezetékjog megállapítása, illetve annak utólagos bejegyzése az ingatlannal 
kapcsolatban többlet jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztethet, így nem teremt 
jogalapot kártalanítási igény érvényesítésére sem.]" 
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Indokolás: Lásd a T/3088/148. sz., valamint a T/3088/192. 
számú módosító javaslat indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

240.  Lakos Imre képviselő a törvényjavaslat 170. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A jogerős egyszerűsített üzemeltetési [engedély alapján a hálózati engedélyes 
köteles az idegen ingatlanra a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését 
kérni]  engedéllyel a Hatóság megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a vezetékjog ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzése iránt. Amennyiben a vezetékjog nem az egész földrészletet 
érinti, akkor a határozathoz mellékelni kell az ingatlan érintett részét ábrázoló, az ingatlanügyi 
hatóság által záradékolt vázrajzot is." 
 

T/3088/122/5-6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 238. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/122/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

241.  Kovács Tibor, valamint dr. Fónagy János, Balla György, Deák András, 
Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselő, továbbá Katona Kálmán képviselő a 
törvényjavaslat 170. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 "[(3) Az egyszerűsített üzemeltetési engedély, illetve a vezetékjog utólagos 
bejegyzése az ingatlannal kapcsolatban többlet jogokat és kötelezettségeket nem 
keletkeztethet, így nem teremt jogalapot kártalanítási igény érvényesítésére sem.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/156. sz., valamint a T/3088/193. sz., 
továbbá a T/3088/215. számú módosító javaslat indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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242.  Kovács Tibor képviselő, valamint dr. Fónagy János, Balla György, Deák 
András, Nógrádi László és dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 171. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 125. § (2) bekezdése szerinti, a 
kapcsoltan termelt, valamint a megújuló energiaforrást és a hulladékból nyert energiát 
felhasználó erőművek termelésének elősegítésére szolgáló, a rendszerirányítási díjba épített 
elemből származó bevétel és a kifizetések 2007. december 31-i egyenlegét az e törvény 141. § 
(1) bekezdés a) pontja szerinti átviteli rendszerirányítási díj meghatározásakor figyelembe kell 
venni. Azon felhasználók, akik megújuló, vagy kapcsolt villamos energiát állítanak elő, vagy 
kizárólagos használói ilyen blokkoknak, az ilyen módon felhasznált villamos energia 
mértékének kétszereséig mentesülnek a további felhasználásuk rendszerirányítás „megújuló 
és kapcsolt villamos energia kötelező átvétel támogatása” díjelem megfizetése alól." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/157. sz., valamint a T/3088/194. 
számú módosító javaslat indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

243.  Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 
képviselő a törvényjavaslat 172. § (2) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 [(2) A Hivatal a jelen törvény 106-111. §-ai szerint elvégzett piacelemzési és 
piacszabályozási eljárásokban hozott határozatokat követő második évben, de legkésőbb 
2010. december 31. napjáig elemzést készít a villamosenergia-piac helyzetéről, különös 
tekintettel a lefolytatott piacszabályozási eljárásokra, az eljárások eredményére és a 
kiszabott kötelezettségekre, valamint azoknak a piaci versenyre gyakorolt hatására. A 
Hivatal a lefolytatott vizsgálat eredményeit jelentésében összefoglalva megküldi a 
Kormány számára, amely alapján a Kormány megvizsgálja a villamosenergia-piacon a 
hatékony verseny megteremtéséhez szükséges további jogalkotási feladatokat.] 
 
 

T/3088/176/1-4. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 157., 200., 206. 

pontjában ismertetett javaslattal.  

 
Indokolás: Lásd a T/3088/176/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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244.  Dr. Fónagy János, Balla György, Bencsik János és dr. Latorcai János 
képviselő a törvényjavaslat 173. § (1) bekezdésének a következő módosítását, egyúttal új (2) 
bekezdéssel történő kiegészítését javasolja: 
 
 "173. § (1) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult [felhasználók] fogyasztók közüzemi 
szerződéseiben a közüzemi szolgáltató helyébe, illetve legfeljebb egy éves időtartamra az 
egyetemes szolgáltatásra nem jogosult fogyasztók közüzemi szerződésébe a 175. § (1) 
bekezdése c) pontjának megfelelően beadott kérelmek alapján – az e törvény 90. §-a szerinti 
egyetemes [szolgáltatói] szolgáltatásra nyújtására vonatkozó engedély megszerzésének 
feltételével – a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény szerinti közüzemi szolgáltatói 
engedélyes működési engedélyében meghatározott szolgáltatási területével azonos területen 
történő egyetemes szolgáltatás nyújtására köteles egyetemes [szolgáltató] szolgáltatásra 
jogosult villamos energia kereskedelmi engedélyes lép. 
 
 (2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem korlátozzák az egyetemes szolgáltatásra nem 
jogosult felhasználók azon jogát, hogy az (1) bekezdésben meghatározott időtartam lejártát 
megelőzően felmondják jogviszonyukat az egyetemes szolgáltatásra jogosult villamosenergia-
kereskedelmi engedélyessel. Az (1) bekezdésben meghatározott időszak lejártát követő 
időszakra vonatkozóan az engedélyes legkésőbb a hivatkozott időszak letelte előtt egy 
hónappal köteles villamosenergia-vásárlási szerződéskötésre ajánlatot tenni. " 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/178. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

245.   Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 173. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) Azon felhasználók esetében, amelyek a jelen törvény hatályba lépésekor külön 
hálózat használati és villamosenergia-vásárlási szerződéssel nem rendelkeznek, vagy 
közüzemi szerződésüket ráutaló magatartással kötötték, az érintett engedélyesek és 
felhasználók [2009.] 2008. december 31-ig kötelesek az e törvény rendelkezései szerinti új 
szerződéseket megkötni és egyidejűleg az érvényben lévő közüzemi szerződéseiket 
megszüntetni." 
 

T/3088/45/2-6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 75., 133., 142., 249., 252. 

pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/45/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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246.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 173. § (6) bekezdésének az 
elhagyását javasolja: 
 
 "[(6) 2008. december 31-ig a kisfeszültségen vételező, 3*25 A-t meghaladó, de 
3*50 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók is jogosultak egyetemes 
szolgáltatás keretében villamos energiát vásárolni.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/110. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

247.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 173. § (6) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(6) 2008. december 31-ig a kisfeszültségen vételező, [3*25 A-t meghaladó, de 3*50 
A]3*80A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók is jogosultak egyetemes 
szolgáltatás keretében villamos energiát vásárolni." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/130. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

248.  Lakos Imre képviselő a törvényjavaslat 173. §-át új (7)-(10) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(7) A villamosenergia-szolgáltatás folyamatossága, valamint az egyetemes 
szolgáltatók beszerzési forrásának biztosítása érdekében a villamos energiáról szóló CX. 
törvény szerinti közüzemi nagykereskedő köteles a villamos energiáról szóló CX. törvény 
szerint közüzemi célra lekötött villamos energiából értékesítési ajánlatot tenni a közüzemi 
szolgáltatók részére.  
 
 (8) Az ajánlattételkor figyelembe kell venni az egyetemes szolgáltatási területen 
várható fogyasztás mértékét és időbeli alakulását, valamint a közüzemi célra lekötött 
villamos energia vásárlási átlagárát.  
 
 (9) Az ajánlattételhez kapcsolódó teljesítési időszak egy naptári év (2008. január 1. 
- 2008. december 31.).  
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 (10) Az egyetemes szolgáltatói engedélyt kérő közüzemi szolgáltató az ajánlat 
kézhezvételét követő 14 napon belül nyilatkozik az ajánlat elutasításáról vagy 
elfogadásáról. Elutasítás esetén a közüzemi nagykereskedő a közüzemi célra lekötött 
villamos energia egyetemes szolgáltatók igénye feletti részét legfeljebb egy éves 
időtartamra (2008. december 31-ig), átlátható, megkülönböztetés-mentes módon, szabadon 
értékesítheti." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/117. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 

249.   Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 175. § (1) bekezdés c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /175. § (1) A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény alapján/ 
 
 "c) közüzemi szolgáltatói engedéllyel rendelkező engedélyesek kötelesek olyan 
egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedélykérelmet benyújtani a Hivatalhoz 2007. október 
31-ig, amely legalább az engedélyükben meghatározott szolgáltatási területre kiterjed;" 
 

T/3088/45/2-6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 75., 133., 142., 245., 252. 

pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/45/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

250.  Podolák György és dr. Józsa István képviselő a törvényjavaslat 175. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a villamos energiáról szóló 2001. évi 
CX. [tv.]  törvény alapján kiadott átviteli, rendszerirányítási, közüzemi nagykereskedelmi és 
közüzemi szolgáltatói működési engedélyek érvényüket veszítik." 
 

Indokolás: Lásd a T/3088/111. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 
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251.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 175. §-át új (6) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(6) A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 43. § (2) bekezdése alapján a 
közüzemi szolgáltató és közüzemi nagykereskedő engedélyesek között létrejött, valamint a 
villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 43. § (5) bekezdése és 45. § (4) bekezdése 
alapján az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia lekötéséről és átvételéről kötött 
megállapodások – amennyiben e törvény hatálybalépését megelőzően a szerződő felek nem 
állapodtak meg eltérően – megszűnnek." 
 

T/3088/112/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 253. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/112/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

252.   Podolák György, dr. Szanyi Tibor és dr. Józsa István képviselő a 
törvényjavaslat 175. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(6) 2008. december 31-ig a Hivatal egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedélyt 
kizárólag a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény szerinti közüzemi szolgáltatói 
engedélyesnek, közüzemi nagykereskedőnek, továbbá e törvény hatálybalépése előtt 
közüzemi szolgáltatói engedélyesnek vagy közüzemi nagykereskedőnek minősült társaságnak 
vagy ezek jogutódjának adhat, az engedélykérelemben meghatározott szolgáltatási területre. 
2009. január 1-jétől – a 175. § (1) bekezdésének c) pontja alkalmazásával kiadott engedélyek 
érvényességét nem érintve – az e törvény 90. §-a szerinti engedély megszerzése feltételével 
valamennyi, a 88. § (2) bekezdése szerinti villamosenergia-kereskedő jogosult egyetemes 
szolgáltatás nyújtására." 
 

T/3088/45/2-6. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 75., 133., 142., 245., 

249., pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/45/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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253.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 176. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) E törvény 1-172. §-a, 173. §-ának (1)-(6) bekezdései, 174. §-a, 175. §-ának (4) és 
(6) bekezdése, 178. §-a, valamint 179. §-ának (1) bekezdése 2008. január 1-jén lép hatályba." 
 

T/3088/112/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 251. pontjában ismertetett 

javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/3088/112/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 Budapest, 2007. június 8. 
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