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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján – az  Energetikai tárgyú törvények
módosításáról szóló T/15338. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot
terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 1. §
Módosítás jellege: kiegészítés

1. §

A bányászatról  szóló  1993.  évi  XLVIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Bt.)  26/A.  §  (4)  bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„  (4) A bányavállalkozó a bányatelek megállapításától számított 5 éven, közös államhatár mentén
lévő  szénhidrogén-előfordulás  esetében  10  éven  belül  köteles  az  üzemszerű  kitermelést
megkezdeni. A bányavállalkozó egy bányatelekre vonatkozóan legfeljebb egy alkalommal kérheti a
bányafelügyelettől az üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 5 évvel
történő meghosszabbítását. Meghosszabbítás esetén a bányavállalkozó térítést köteles fizetni.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A [bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) ]Bt. 26/A. § (6) bekezdés
helyébe a következő rendelkezés lép:



Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § - Bt. 26/A. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 26/A. § (6) bekezdés helyébe
a következő rendelkezés lép:

„(6)  A 12.  §  (3)  bekezdése  szerinti  eset  kivételével  a  bányatelken  fennálló  bányászati  jog  új
jogosultjának  kijelölése  céljából  a  bányafelügyelet,  ha  arra  –  előzetes  megkeresés  alapján  –  a
magyar állam tulajdonosi jogköreit gyakorló szerv nem tart igényt, az ásványvagyon gazdálkodási
szempontjai,  a  környezetvédelem  és  a  gazdaságosság,  az  állam  számára  a  várható  bevétel,
megtakarítás vagy más előny [figyelembe vételével ]figyelembevételével pályázatot írhat ki.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § új (1) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

5. §

(1) A Bt. 50/A. § (1) bekezdés 17. pontja helyére a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány)

„  17. a bányászati jog új jogosítottjának kijelölésére vonatkozó hatósági pályázati eljárásra”
(vonatkozó részletes szabályok rendeletben történő megállapítására.)

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. §
Módosítás jellege: módosítás

7. §

A Bt.[ 43/B. § (3a) bekezdésében a „bányafelügyelet” szövegrész helyébe a „bányafelügyeleti
hatáskörében eljáró kormányhivatal” szöveg lép.]

a)  43/B.  §  (3a)  bekezdésében  a  „bányafelügyelet”  szövegrész  helyébe  a  „bányafelügyeleti
hatáskörében eljáró kormányhivatal” szöveg,
b) 49. § 49. pontjában az „öt éven belül” szövegrész helyébe az „5 éven, közös államhatár mentén
lévő szénhidrogén-előfordulás esetében 10 éven belül” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 6.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. §
Módosítás jellege: elhagyás

[17. §

A villamos  energiáról  szóló  2007.  évi  LXXXVI.  törvény  (a  továbbiakban:  Vet.)  4.  §  (4)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A külön jogszabály alapján átvételi kötelezettség alá eső villamosenergia-termelés esetén
a)  közcélú  hálózatra  közvetlenül  csatlakozó  termelő  csak  a  külön  jogszabályban
meghatározott módon számított önfogyasztással csökkentett,
b) magánvezetéken keresztül közcélú hálózatra közvetetten csatlakozó termelő csak a külön
jogszabályban  meghatározott  módon  számított  önfogyasztással  csökkentett,  a  közcélú
hálózat és a magánvezeték csatlakozási pontján mért,

a  közcélú  hálózatba  betáplált,  saját  maga  által  termelt  villamos  energiát  értékesítheti  a
kötelező átvételi rendszerben.”]

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

18. §

A [Vet. ]villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.)  11. §-a a
következő (12) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 19. §
Módosítás jellege: kiegészítés

19. §

A Vet. 39/A. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„  (5)  Ha  a  magánvezetékre  termelő  kapcsolódik,  akkor  a  hálózati  engedélyes  a  termelőnek  a
kapcsolódási  ponton  mért  termelési  adatait  a  magánvezetéken  történő  teljes  villamosenergia-
fogyasztás  meghatározása  érdekében  történő  mérési  korrekció  céljából  köteles  a  magánvezeték
engedélyesével  szerződésben  álló  villamosenergia-kereskedő,  valamint  a  magánvezeték
engedélyese  részére  átadni.  A korrekció  részletes  szabályait  az  üzemi  szabályzat  és  az  elosztói
szabályzat tartalmazza.

(6)  Ha  a  magánvezetékre  termelő  kapcsolódik,  akkor  –  a  44.  §-ban  foglaltaktól  eltérően  –  a
magánvezeték engedélyesének értékesített villamos energia mennyiséget a hiteles fogyasztásmérő
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berendezés  adatainak  a  magánvezetékre  kapcsolódó  termelő  mért  betáplálási  adataival  történő
korrekcióját követően számított érték szerint kell elszámolni. A korrekció részletes szabályait az
üzemi szabályzat és az elosztói szabályzat tartalmazza.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § - Vet. 72. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

21. §

A Vet. 72. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Hivatal kérelemre mentesítheti az üzletszabályzat készítésének kötelezettsége alól a villamos
energia  termelői  működési  engedélyest  vagy  a  villamosenergia-kereskedőt,  amennyiben  az
kizárólag  engedélyesnek  vagy  egyetlen  felhasználónak  értékesít  villamos  energiát, és  a
felhasználóval  vagy  az  engedélyessel  kötött  szerződése  megfelel  az  e  törvényben,  e  törvény
felhatalmazása  alapján  kiadott  jogszabályokban,  a  villamosenergia-ellátási  szabályzatokban,
továbbá a Hivatal határozataiban foglalt feltételeknek.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. §
Módosítás jellege: módosítás

25. §

A Vet.
a)  3.  §  7b.  pont  c)  alpontjában  a  [„felhasználó”  ]„keresztül,  ha”  szövegrész  helyébe  a
[„felhasználó]„keresztül vagy [vételező” ]a vételező vételezési helyén, ha” szöveg,
[b) 3.  § 67.  pontjában a „kereskedelmi szabályzat,” szövegrész helyébe a „kereskedelmi
szabályzat, a nemzetközi üzemi és kereskedelmi szabályzat,” szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

36. §

(1) Ez a törvény – a  [(2)-(6)](2)-(7) bekezdésekben meghatározott  kivételekkel – a kihirdetését
követő 8. napon lép hatályba.
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Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) A 28. § 2017. október 1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § (8) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(8) E törvény
b) 11. §-a  [a munkavállalók és a lakosság egészségének ]az ionizáló  [sugárzásból származó
veszélyekkel  szembeni  védelmét  szolgáló  alapvető  biztonsági  előírások  megállapításáról
szóló 96/29/Euratom tanácsi irányelvet felváltja az ionizáló ]sugárzás miatti sugárterhelésből
származó  veszélyekkel  szembeni  védelmet  szolgáló  alapvető  biztonsági  előírások
megállapításáról,  valamint  a  89/618/Euratom,  a  90/641/Euratom,  a  96/29/Euratom,  a
97/43/Euratom  és  a  2003/122/Euratom  irányelv  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló,  2013.
december 5-i, 2013/59/EURATOM tanácsi irányelv 107. cikkének,

való megfelelést szolgálja.

Indokolás

1-2., 5. A közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások kitermelésének megkezdésére
meghatározó befolyással bírnak az érintett országok között fennálló, erre a tárgykörre vonatkozó
nemzetközi  szerződések  által  előírt  eljárásrendek.  Ezen  eljárások  olyan  elemeket  tartalmaznak,
amelyek időtartama jelentős, és a bányavállalkozó által meg nem határozható időigénnyel járnak,
mivel  kormányközi  testületek  cselekményét  is  igényli.  A javasolt  törvénymódosítás  azt  a  célt
szolgálja,  hogy a közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulás tekintetében 10 évben
határozná meg az üzemszerű kitermelés megkezdésének határidejét az alkalmazandó nemzetközi
eljárásra  tekintettel.  A  javaslat  elősegíti,  hogy  a  bányavállalkozót  az  államközi  érintettségű
bányatelkek esetében a kitermelésnek érdek- és felelősségi körén kívül felmerülő okokból történő
akadályoztatása  esetén  ne  érje  joghátrány.
Az új 1. §-t követően a szerkezeti egységek számozása és a rájuk való hivatkozások értelemszerűen
változnak.

3. Nyelvhelyességi pontosítás.

4. A törvényjavaslat 1. §-a szerinti pályázat eljárásra vonatkozó részletszabályok megalkotásához
szükséges felhatalmazó rendelkezés.

6-8. A törvényjavaslat 19. §-ával meghatározott, termelő magánvezetékre történő kapcsolódásával
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összefüggésben szükséges az elszámolási szabályok általános jelleggel történő meghatározása és a
törvényjavaslat  kiegészítése.  Ezen  rendelkezésre  tekintettel  a  törvényjavaslat  17.  §-a  szerinti
speciális  szabály  elhagyható:  a  szabályozás  tárgyában  fennálló  azonosság  miatt  tiltott
túlterjeszkedés nem áll fenn.

9. Nyelvhelyességi pontosítás.

10. Pontosító rendelkezések a villamos energiáról szóló törvény szerinti szabályozás koherenciája
érdekében a törvény hatályos rendelkezéseire figyelemmel.

11-12. A törvényjavaslat 28. §-a úgy módosítja a Get. 91/A. §-ben szabályozott platform működését,
hogy egyrészt a jövőben a kereskedési platform üzemeltetésének lehetősége más piaci szereplők
előtt  is  megnyílik,  másrészt  pedig  szállítási  rendszerüzemeltető  a  kereskedési  platform
üzemeltetésére  vonatkozó  tevékenységét  csak  úgy  folytathatná,  ha  jogilag  és  számvitelileg  is
különválasztja  azt  a  szállítási  rendszerüzemeltetésre  vonatkozó egyéb tevékenységeitől.  A kellő
felkészülési  idő  biztosítása  érdekében  a  rendelkezés  későbbi  hatályba  lépése  szükséges.
A módosítás [új (3) bekezdés] szerint a további bekezdések számozása értelemszerűen változik.

13. Jogtechnikai pontosítás.
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