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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.)  OGY  határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  egyes  energetikai  tárgyú  törvények
árszabályozási célú módosításáról szóló T/12923. számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes
vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
A javaslat érintett rendelkezése: 2. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

2. §

(1) A Vet. 146. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott
szolgáltatások külön díjait.”

(2) A Vet. 146. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„  (6) Az egyetemes szolgáltató és az elosztó az e § szerinti külön díjakat és alkalmazásuk szabályait
a  külön  díjak  kihirdetését  követő  3  munkanapon  belül  a  honlapján  és  az  ügyfélszolgálaton
közzéteszi.”

Módosítópont sorszáma: 2.
A javaslat érintett rendelkezése: Új 4. §
Módosítás jellege: kiegészítés

4. §

A Vet. a „Hatályba léptető rendelkezések” alcímet megelőzően a következő 178/U. §-sal egészül ki:
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„  178/U. §

(1) E törvénynek az egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló
2016. évi … törvénnyel megállapított 143. § (5) bekezdése, 146. § (4) bekezdése és 146/A. § (3)
bekezdése  szerinti  rendeleteket  első  alkalommal  a  2017.  január  1-jétől  alkalmazandó  díjak
mértékének megállapítása során kell alkalmazni.

(2) E törvénynek az energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2016.
évi  LIX.  törvénnyel  megállapított  143.  §  (5)  bekezdése,  146.  §  (4)  bekezdése és  146/A.  § (3)
bekezdése alapján kiadott határozatok nem lépnek hatályba.

(3)  Amennyiben az  egyes  energetikai  tárgyú törvények árszabályozási  célú módosításáról  szóló
2016.  évi  … törvény hatálybalépésekor  az  energetikai  tárgyú  törvények  jogharmonizációs  célú
módosításáról  szóló  2016.  évi  LIX.  törvénnyel  megállapított  143.  §  (5)  bekezdése,  146.  §  (4)
bekezdése  és  146/A.  §  (3)  bekezdése  alapján  kiadott  határozatok  bírósági  felülvizsgálata
folyamatban van, a bíróság az eljárását megszünteti.

(4) E törvénynek az egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló
2016. évi … törvénnyel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő hatósági eljárásokban és
bírósági eljárásokban is alkalmazni kell.”

Módosítópont sorszáma: 3.
A javaslat érintett rendelkezése: 4. §
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A Vet.
1. 47. § (9) bekezdésében a „146. § (4) bekezdése szerinti határozatban” szövegrész helyébe az „a
146. § (4) bekezdése szerinti rendeletben” szöveg,
2. 47/A. § (3) bekezdésében a „146. § (4) bekezdése szerinti határozatban” szövegrész helyébe az
„a 146. § (4) bekezdése szerinti rendeletben” szöveg,
3. 143. § (6) bekezdésében az „a rendszerhasználati díjakról kiadott határozatában” szövegrész
helyébe az „elnöke a rendszerhasználati díjakat megállapító rendeletében” szöveg,
4. 143. § (8) bekezdésében az „Az e §” szövegrész helyébe az „A (2) és a (7) bekezdés” szöveg,
5. 143. § (9) bekezdésében [és 144. § (1) bekezdésében ]a „határozatában” szövegrész helyébe a
„rendeletében”  szöveg  és  a  [„határozatában”]„honlapjukon” szövegrész  helyébe  a
[„rendeletében” ]„honlapjukon a rendszerhasználati díjak kihirdetését követő” szöveg,
6. 144. § (1) bekezdésében a „határozatában” szövegrész helyébe a „rendeletében” szöveg,
6. 144. § (2) bekezdésében a „határozatban” szövegrész helyébe a „rendeletben” szöveg,
7. 146. § (5) bekezdésében az „Az e [§” ]§ szerinti rendeletek” szövegrész helyébe az „A (2) és a
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(3)  [bekezdés” ]bekezdés szerinti rendeletek és az (1) bekezdés szerinti rendeletre vonatkozó
javaslat” szöveg,
8. 159. § (1) bekezdés 5.  pontjában és 170. § (5) bekezdés 1.  pontjában az „alkalmazásának
szabályait,”  szövegrész  helyébe  az  „alkalmazásának  szabályait,  valamint  a  rendszerhasználati
díjak mértékét,” szöveg,
9. 159. § (1) bekezdés 6.  pontjában és 170. § (5) bekezdés 2.  pontjában az „alkalmazásának
szabályait,”  szövegrész  helyébe  az  „alkalmazásának  szabályait,  valamint  a  csatlakozási  díjak
mértékét,” szöveg,
10. 159. § (1) bekezdés 8a.  pontjában az „alkalmazásának szabályait,” szövegrész helyébe az
„alkalmazásának szabályait és a külön díjak mértékét,” szöveg,
11.  170.  §  (5)  bekezdés  9.  pontjában az  „alkalmazásának szabályait.”  szövegrész  helyébe  az
„alkalmazásának szabályait, valamint a külön díjak mértékét.” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 4.
A javaslat érintett rendelkezése: Új 9. §
Módosítás jellege: kiegészítés

9. §

A Get. XVIII. Fejezete a következő 146/M. §-sal egészül ki:

„  146/M. §

(1) E törvénynek az egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló
2016. évi … törvénnyel megállapított 104/B. § (4) bekezdése, 106. § (3) bekezdése és 108. § (2)
bekezdése  szerinti  rendeleteket  első  alkalommal  a  2017.  január  1-jétől  alkalmazandó  díjak
mértékének megállapítása során kell alkalmazni.

(2) E törvénynek az energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2016.
évi  LIX.  törvénnyel  megállapított  104/B.  §  (4)  bekezdése,  106.  §  (3)  bekezdése  és  108.  §  (2)
bekezdése alapján kiadott határozatok nem lépnek hatályba.

(3)  Amennyiben az  egyes  energetikai  tárgyú törvények árszabályozási  célú módosításáról  szóló
2016.  évi  … törvény hatálybalépésekor  az  energetikai  tárgyú  törvények  jogharmonizációs  célú
módosításáról szóló 2016. évi LIX. törvénnyel megállapított 104/B. § (4) bekezdése, 106. § (3)
bekezdése és 108. § (2) bekezdése alapján kiadott határozatok bírósági felülvizsgálata folyamatban
van, a bíróság az eljárását megszünteti.

(4) E törvénynek az egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló
2016. évi … törvénnyel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő hatósági eljárásokban és
bírósági eljárásokban is alkalmazni kell.”
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Módosítópont sorszáma: 5.
A javaslat érintett rendelkezése: 9. §
Módosítás jellege: módosítás

9. §

A Get.
1. 29. § (5) bekezdésében és 29/B. § (3) bekezdésében a „határozatban” szövegrész helyébe a
„rendeletben” szöveg,
2. 72. § (2) bekezdésében és 105/A. § (1) bekezdésében a „Hivatal határozatában” szövegrész
helyébe a „Hivatal elnökének rendeletében” szöveg,
3.  103.  §  (3)  bekezdésében  a  „Hivatal  határozatban”  szövegrész  helyébe  a  „Hivatal  elnöke
rendeletben” szöveg,
4. 104. § (4a) bekezdésében az „árat meghatározó” szövegrész helyébe az „árat és alkalmazása
szabályait az árat meghatározó” szöveg és a „nyilvánosságra hozni.” szövegrész helyébe az „és
ügyfélszolgálat fenntartása esetén ügyfélszolgálatukon nyilvánosságra hozni.” szöveg,
4. 106. § (4) bekezdésében az „Az e §” szövegrész helyébe az „Az (1) és a (2) bekezdés” szöveg,
5.  127.  §  gy)  pontjában  a  „díjak  alkalmazásának  szabályait,”  szövegrész  helyébe  a  „díjak
alkalmazásának  szabályait,  a  csatlakozási,  a  rendszerhasználati  és  a  külön  díjak  mértékét,”
szöveg,
6. 133/A. § 2. pontjában a „valamint alkalmazásának feltételeit,” szövegrész helyébe a „valamint
alkalmazásának feltételeit és a rendszerhasználati díjak mértékét,” szöveg,
7. 133/A. § 4. pontjában az „alkalmazásának feltételeit,” szövegrész helyébe az „alkalmazásának
feltételeit és a csatlakozási díjak mértékét,” szöveg,
8. 133/A. § 6. pontjában az „alkalmazásának szabályait” szövegrész helyébe az „alkalmazásának
szabályait és a külön díjak [mértékét,”]mértékét” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 6.
A javaslat érintett rendelkezése: 13. §
Módosítás jellege: módosítás

13. §

[E törvény ]A 11. [§-a]§ az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

Indokolás
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1., 3., 5. Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/12743. számú törvényjavaslat 
párhuzamos, ugyanazon jogszabályi rendelkezéseket módosító pontjaival való összhang biztosítása.
2., 4. A törvényjavaslat szerinti, rendeleti úton történő hatósági díjmegállapításra vonatkozó 
átmeneti rendelkezések megállapítása.
6. Jogtechnikai pontosítás.
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