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A Gazdasági és informatikai bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1 )
bekezdése alapján az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/11303 .
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 15 . §-ának az alábbi módosításá t
javasolja:

15 . § A VET. 93. §-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki :
„(5) Villamos energia,	 illetve földgáz termelésével vagy kereskedelmével foglalkoz ó
vállalkozás, valamint az ilyen vállalkozásokban irányítást gyakorló (a továbbiakban : irányító)
részvényes az átviteli rendszerirányítóban, illetve annak irányító részvényesében kizáróla g
irányítást nem biztosító részesedést szerezhet . A részesedésszerzéshez a Hivatal előzetes
hozzájárulása is szükséges. E rendelkezés nem érinti a 102/A . §-ban rögzített rendelkezést .
(6) A Hivatal el őzetes hozzájárulása szükséges az olyan [tranzakció] jogügylet
megvalósításához, amely azt eredményezné, hogy harmadik országból származó személ y
vagy személyek gyakorolnak irányítást az átviteli rendszerirányító vagy annak irányít ó
részvényese felett . ”

2. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 26. §-ának az alábbi módosítását
javasolja:

26 . §
(1)A VET. a következő 178/A. §-sal egészül ki :
„178/A. § (1) A 2009. szeptember 3-án átviteli rendszerirányítási engedéllyel rendelkező
engedélyes 2010. szeptember 30-ig köteles kérelmezni a Hivatalnál a 160 . szerinti eljárás
megindítását . A kérelem benyújtásának feltétele, hogy a kérelmez ő megfeleljen az átviteli
rendszerirányítóra 2011 . március 3-tól kezdődően vonatkozó szétválasztás i
követelményeknek .
(2)Az (1) bekezdés szerinti kérelemmel összefüggésben a Hivatal 2011 . február 1-ig kötele s
lefolytatni a 160. § szerinti eljárást az átviteli rendszerirányító szétválasztás i
követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése érdekében és a megfelelésről hozott
határozatát legkésőbb 2011 . március 1-ig köteles megküldeni az Európai Bizottságnak .”



(2) A VET. 178/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Az (1) bekezdés szerinti engedélyes [, valamint annak jogutódja] kivételével kizárólag
olyan vállalkozás számára adható ki átviteli rendszerirányítási engedély, amely nem része se m
villamosenergia-ipari, sem földgázipari vertikálisan integrált vállalkozásnak, és amely felet t
nem rendelkezik irányítással [villamosenergia-, illetve földgáz-termeléssel vagy
kereskedelemmel] villamos energia, illetve fóldgáz termelésével vagy kereskedelmével
foglalkozó vállalkozás, vagy ilyen vállalkozások irányító részvényese . Az ilyen átvitel i
rendszerirányító [villamosenergia-, illetve fóldgáz-termeléssel vagy kereskedelemmel ]
villamos	 energia,	 illetve	 fóldgáz	 termelésével	 vagy	 kereskedelmével foglalkozó
vállalkozásban [kizárólag kisebbségi és kizárólag pénzügyi jogosultságokat biztosító ]
részesedést nem szerezhet .
[(4) Ha olyan vállalkozás számára kerül kiadásra átviteli rendszerirányítási engedély ,
amely nem része sem villamosenergia-ipari, sem földgázipari vertikálisan integrált
vállalkozásnak, és amely felett nem rendelkezik irányítással villamosenergia-, illetv e
fóldgáz-termeléssel vagy kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás, vagy ilyen
vállalkozások irányító részvényese, ezen átviteli rendszerirányítóban nem szerezhet
irányítást vagy a társaság irányításába vagy ellenőrzésébe befolyást biztosító részesedés t
villamosenergia-, illetve földgáz-termeléssel vagy kereskedelemmel foglalkozó
vállalkozás, vagy annak irányító részvényese . Az ilyen átviteli rendszerirányító
villamosenergia-, illetve földgáz-termeléssel vagy kereskedelemmel foglalkoz ó
vállalkozásban kizárólag kisebbségi és kizárólag pénzügyi jogosultságokat biztosít ó
részesedést szerezhet .] ”

3. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 43. §-ának az alábbi módosításá t
javasolja:

43 . A GET. 123 . § (4)-[(7)](8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek :
„(4) Földgáz, illetve villamos energia termelésével vagy kereskedelmével foglalkozó
vállalkozás, valamint az ilyen vállalkozásokban irányítást gyakorló (a továbbiakban : irányító)
részvényes a szállítási rendszerüzemeltetőben, illetve annak irányító részvényesében kizárólag
irányítást nem biztosító részesedést szerezhet . A részesedésszerzéshez a Hivatal előzetes
hozzájárulása is szükséges . E rendelkezés nem érinti a 121/A . §-ban rögzített rendelkezést .
(5) A Hivatal el őzetes hozzájárulása szükséges az olyan [tranzakció] jogügylet
megvalósításához, amely azt eredményezné, hogy harmadik országból származó személ y
vagy személyek gyakorolnak irányítást a szállítási rendszerüzemeltet ő vagy annak irányít ó
részvényese felett .
(6) [(5)] A Hivatal a (2) és [a (4)] az (5) bekezdésben, valamint a 122. § (1) bekezdésében
meghatározott ügyletek jóváhagyását megtagadhatja vagy feltételhez kötheti, ha azo k
végrehajtása a földgázellátás biztonságát, a közbiztonságot, az energiapolitikai célkit űzések
érvényesülését, az engedélyköteles tevékenység ellátását vagy a szállítási, tárolási, elosztási ,
valamint egyetemes szolgáltatási tevékenység árának és a szolgáltatás min őségének
meghatározására vonatkozó szabályozást veszélyezteti, továbbá, ha annak végrehajtása a
Hivatalhoz a ($ [(7)] bekezdés szerint bejelentett elővásárlási jog megsértésére vezetne . A
Hivatal megtagadja a (4) bekezdésben meghatározott részesedésszerzés jóváhagyását, ha az
nem felel meg az ott rögzített követelményeknek . A Hivatal megtagadja az (5) [a (4)]
bekezdésben meghatározott [tranzakció] jogügylet jóváhagyását, ha a 128 . § szerint i
eljárásban azt állapította meg, hogy a [tranzakció] jogügylet végrehajtása eredményeként a
szállítási rendszerüzemeltet ő nem felelne meg a rá vonatkozó szétválasztás i

2



követelményeknek, vagy azt, hogy a [tranzakció] jogügylet megvalósítása veszélyeztetné az
ország vagy más tagállam energiaellátásának biztonságát.
(7) [(6)] A részesedésszerzés (1) bekezdésben meghatározott bejelentésének elmulasztása
esetén, vagy a Hivatal (1) bekezdésben meghatározott tudomásul vételt kimond ó
visszaigazolása, vagy a (2) és a (4)-(5) bekezdésben, illetve a 122. (1) bekezdésében
meghatározott hozzájárulása hiányában a szerz ő fél a részesedései tekintetében a társasággal
szemben - az osztalékra való jogosultságot kivéve - jogot nem gyakorolhat, illetve a
részvénykönyvbe nem jegyezhető be, a tagjegyzékben nem tüntethető fel . A
részvénykönyvbe, tagjegyzékbe, valamint a cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelme t
a Hivatal visszaigazolását, illetve jóváhagyását igazoló dokumentummal együtt lehe t
benyújtani .
(8) A Hivatalhoz - a szerz ődés vagy a jognyilatkozat eredeti példányának vagy közjegyz ő
által hitelesített másolatának csatolásával - be kell jelenteni a földgázellátásról szóló 2003 . évi
XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő i engedélyes vagy jogutódja vonatkozásában
biztosított elővásárlási jog létesítését, módosítását, illetve megszűnését . "

4. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 49 . §-ának az alábbi módosításá t
javasolja:

49.
(1) A GET_ a következ ő 140/A. §-sal egészül ki :
„140/A. (1) A 2009. szeptember 3-án földgázszállítási és rendszerirányítási engedéllye l
egyaránt rendelkező engedélyes 2010 . szeptember 30-ig köteles benyújtani a Hivatalho z
szállítási rendszerüzemeltetési engedély iránti kérelmet . A szállítási rendszerüzemeltetés i
engedély iránti kérelem benyújtásának feltétele, hogy a kérelmez ő megfeleljen a szállítási
rendszerüzemeltetőre vonatkozó szétválasztási követelményeknek .
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély kiadásával összefüggésben a Hivatal 2011 . február 1-ig
köteles lefolytatni a 128. § szerinti eljárást és a megfelelésrő l hozott határozatát legkésőbb
2011 . március 1-ig köteles megküldeni az Európai Bizottságnak . ”

(2) A GET. 140/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Az (1) bekezdés szerinti engedélyes [, valamint annak jogutódja] kivételével kizárólag
olyan vállalkozás számára adható ki szállítási rendszerüzemeltetési engedély, amely ne m
része sem földgázipari, sem villamosenergia-ipari vertikálisan integrált vállalkozásnak, é s
amely felett nem rendelkezik irányítással [földgáz-, illetve villamosenergia-termeléssel vag y
kereskedelemmel] földgáz, illetve villamos energia termelésével vagy kereskedelméve l
foglalkozó vállalkozás, vagy ilyen vállalkozások irányító részvényese . Az ilyen szállítási
rendszerüzemeltető [földgáz-, illetve villamosenergia-termeléssel vagy kereskedelemmel ]
földgáz,	 illetve	 villamos	 energia	 termelésével	 vagy	 kereskedelmével foglalkozó
vállalkozásban [kizárólag kisebbségi és kizárólag pénzügyi jogosultságokat biztosító ]
részesedést nem szerezhet .
[(4) Amennyiben olyan vállalkozás számára kerül kiadásra szállítás i
rendszerüzemeltetési engedély, amely nem része sem földgázipari, sem villamosenergia -
ipari vertikálisan integrált vállalkozásnak és amely felett nem rendelkezik irányítássa l
földgáz-, illetve villamosenergia-termeléssel vagy kereskedelemmel foglalkoz ó
vállalkozás, vagy ilyen vállalkozások irányító részvényese, e szállítás i
rendszerüzemeltetőben nem szerezhet irányítást vagy a társaság irányításába, illetve
ellenőrzésébe befolyást biztosító részesedést f ő ldgáz-, illetve villamosenergia-termelésse l
vagy kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás vagy annak irányító részvényese . Az ilyen
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szállítási rendszerüzemeltet ő földgáz-, illetve villamosenergia-termeléssel vag y
kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásban kizárólag kisebbségi és kizárólag pénzügy i
jogosultságokat biztosító részesedést szerezhet .]"

5. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 51 . § (4)-(6) bekezdésének az
alábbi módosítását és a §-nak az alábbi új (7) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja :

(4) E törvény 7_ § (1) bekezdése, 8-21 . §-a, [a VET. e törvény] 26 . §-ának (2) [-ával
megállapított 178/A . §-ának (3) -(4)] bekezdése, 27-28 . §-a, 29. §-ának (1) és (3) bekezdése ,
30-45. §-a, [27-45 . §-a, a GET. e törvény] 49. §-ának (2) [-ával megállapított 140/A. §-
ának (3) -(4)] bekezdése, [és] 50 . §-a,	 valamint [és] 53-54. §-a 2011 . március 3-án lép
hatályba .
(5) E törvény 56 . §-a 2011 . március 3-án hatályát veszti .
(6) E törvény 7. § (1) bekezdése, 8-21 . §-a, 26. §-ának (2) bekezdése, 27-28 . §-a, 29. §-ának
(1) és (3) bekezdése, 30-45 . §-a, 49 . §-ának (2) bekezdése, 50 . §-a, valamint 53-54 . §-a 2011 .
március 4-én hatályát veszti .
(7) Az e törvény 15 . §-ával megállapított VET . 93 . § (5) bekezdésében, az e törvény 43. §-
ával megállapított GET . 123 . § (4) bekezdésében, valamint az e törvény 56 . §-ában foglalt
rendelkezések nem érintik a hatályba lépésüket megelőzően szerzett részesedéseket.

6. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 56. §-ának az alábbi módosítását
javasolja:

56. § (1) A GET. 123 . § [§-a] (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-[(7)](8) bekezdések
lépnek :
„(4) Földgáz, illetve villamos energia termelésével vagy kereskedelmével foglalkozó
vállalkozás, valamint az ilyen vállalkozásokban irányítást gyakorló (a továbbiakban: irányító )
részvényes a földgázszállítóban, a rendszerirányítóban, illetve azok irányító részvényesébe n
kizárólag irányítást nem biztosító részesedést szerezhet . A részesedésszerzéshez a Hivata l
előzetes hozzájárulása is szükséges .
(5) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezésekt ől függetlenül a Hivatal előzetes
hozzájárulása szükséges a földgázszállítóban, a rendszerirányítóban, illetve azok irányít ó
részvényesében történő olyan részesedésszerzéshez, amelynek eredményeként harmadi k
országból származó személy vagy személyek gyakorolnának irányítást a földgázszállító, a
rendszerirányító, illetve azok irányító részvényese felett. A harmadik országból származó
személy köteles az ilyen tervezett részesedésszerzést a Hivatalnak bejelenteni .

[(5)] A Hivatal a (2) és [a (4)] az (5) bekezdésben, valamint a 122. § (1) bekezdésében
meghatározott ügyletek jóváhagyását megtagadhatja vagy feltételhez kötheti, ha azo k
végrehajtása a földgázellátás biztonságát, a közbiztonságot, az energiapolitikai célkit űzések
érvényesülését, az engedélyköteles tevékenység ellátását vagy a szállítási, tárolási, elosztási ,
rendszerirányítási, valamint egyetemes szolgáltatási tevékenység árának és a szolgáltatá s
minőségének meghatározására vonatkozó szabályozást veszélyezteti, továbbá, ha anna k
végrehajtása a Hivatalhoz a [(7)] (8) bekezdés szerint bejelentett el ővásárlási jog megsértésére
vezetne . A Hivatal megtagadja a (4) bekezdésben meghatározott részesedésszerzés
jóváhagyását, ha az nem felel meg az ott rögzített követelményeknek . A Hivatal megtagadj a
[a (4)] az (5) bekezdés szerinti részesedésszerzés jóváhagyását, ha annak megvalósulása
veszélyeztetné az ország vagy más tagállam energiaellátásának biztonságát .
(7) [(6)] A részesedésszerzés (1) bekezdésben meghatározott bejelentésének elmulasztása
esetén, vagy a Hivatal (1) bekezdésben meghatározott tudomásul vételt kimondó
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visszaigazolása, vagy a (2) és a (4)-(5) bekezdésben, illetve a 122 . § (1) bekezdésében
meghatározott hozzájárulása hiányában a szerz ő fél a részesedései tekintetében a társaságga l
szemben - az osztalékra való jogosultságot kivéve - jogot nem gyakorolhat, illetve a
részvénykönyvbe nem jegyezhető be, a tagjegyzékben nem tüntethető fel . A
részvénykönyvbe, tagjegyzékbe, valamint a cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelme t
a Hivatal visszaigazolását, illetve jóváhagyását igazoló dokumentummal együtt lehe t
benyújtani .

) [(7)] A Hivatalhoz - a szerződés vagy a jognyilatkozat eredeti példányának vag y
közjegyző által hitelesített másolatának csatolásával - be kell jelenteni a földgázellátásról
szóló 2003 . évi XLII . törvény szerinti közüzemi nagykeresked ő i engedélyes vagy jogutódja
vonatkozásában biztosított elővásárlási jog létesítését, módosítását, illetve megszűnését."

(2) A GET. 127. § p) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :
/12 7. § A Hivatal a földgázellátással, a földgázellátás biztonságának és a földgázpia c
hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő bánásmód követelményéne k
érvényesítésével, és a hatásos verseny el ősegítésével kapcsolatos feladatai körében/
„p) e törvény szerint jóváhagyja az engedélyes fóldgázipari vállalkozás átalakulását ,
szétválását, más fóldgázipari vállalkozással való egyesülését, jogutód nélküli megszűnését, a
jegyzett tőke értékének csökkentését, az engedélyesekben történ ő részesedés-	 és
befolyásszerzést, az olyan részesedésszerzést, amelynek eredményeként harmadik országbó l
származó személy vagy személyek gyakorolnának irányítást a földgázszállító, a
rendszerirányító, illetve azok irányító részvényese felett, az engedélyes m űködési
engedélyében felsorolt engedélyhez kötött tevékenységei egyes elemeinek más személy által i
végzését, valamint a működési engedélyben meghatározott alapvető eszközeinek és vagyoni
értékű jogainak más személy részére történő átruházását, átengedését, lízingbe adását, és
egyéb módon tartós használatba adását, megterhelését vagy biztosítékul lekötését ;”

Indokolá s

A módosító javaslat a T/11303/2 . számú módosító javaslat 5 ., 16., 31 ., 36., 38. és 41 .
pontjaiban meghatározott módosítási javaslatok pontosítását tartalmazza .
Így ennek megfelelően a módosító javaslat rögzíti, hogy a villamos energia, illetve földgá z
termelésével vagy kereskedelmével foglalkozó vállalkozás, valamint az ilyen
vállalkozásokban irányítást gyakorló részvényes az átviteli rendszerirányítóban, illetve anna k
irányító részvényesében kizárólag irányítást nem biztosító részesedést szerezhet . Ez a
megfogalmazás jobban tükrözi az irányelvi jogalkotó szándékát, ezáltal jobban biztosítja a
jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését .
Ugyancsak az irányelvi szabályoknak – ezen belül különösen a tulajdonosi szétválasztás i
szabályoknak - való pontosabb megfelelést biztosítja annak a tilalomnak a rögzítése, amel y
alapján a jelenlegi átviteli illetve szállítási engedélyesektő l eltérő engedélyes nem szerezhet
részesedést villamos energia, illetve földgáz termelésével vagy kereskedelmével foglalkoz ó
vállalkozásban.
Budapest, 2009 . december 9 .

odolák yorgy
e nők
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