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Összegző jelentés

az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslathoz

(T/18318.) benyújtott
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2017.  december  7-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A  Bizottság  LMP-frakcióhoz  tartozó  tagjának  módosítási  szándékot  megfogalmazó  javaslatát
megtárgyalta és nem támogatta.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2017. december 7-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló

T/18318. számú törvényjavaslathoz benyújtott
T/18318/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítések:

GET.: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény

VET.: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18318/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. §
Módosítás jellege: módosítás

12. §

[(1)] A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.)[ 148. § (1)
bekezdés a) pontjában az "illetve" szövegrész helyébe az "és" szöveg lép.]

a) 32. § (3) bekezdésében a „szervezett villamosenergia-piacon” szövegrész helyébe a „szervezett
villamosenergia-piacon és a villamos energiához kapcsolódó származtatott ügylettel kereskedést
biztosító, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti szabályozott piacon” szöveg,
b) 111. § (1) bekezdésében az „és szervezett villamosenergia-piacon” szövegrész helyébe a „,
szervezett  villamosenergia-piacon  és  villamos  energiához  kapcsolódó  származtatott  ügylettel
kereskedést biztosító, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti szabályozott piacon”
szöveg,
c) 148. § (2) bekezdésében a „0,16 Ft/kWh” szövegrész helyébe a „0,05 Ft/kWh” szöveg,
d) 148. § (3) bekezdésében a „0,10 Ft/kWh” szövegrész helyébe a „0,09 Ft/kWh” szöveg,
e) 148. § (4) bekezdésében a „1,75 Ft/kWh” szövegrész helyébe a „0,81 Ft/kWh” szöveg

lép.

[(2) Hatályát veszti a VET. 32. § (2) bekezdésében a "külön" szövegrész.
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(3) Hatályát veszti a VET. 111. § (3) bekezdés a) pontjában a "törvény" szövegrész.

(4) Hatályát veszti a VET. 117. § (2) bekezdése.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18318/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. alcím új 13. §
Módosítás jellege: kiegészítés

13. §

Hatályát veszti a VET. 117. § (2) bekezdése.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18318/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. alcím új 13. §
Módosítás jellege: kiegészítés

13. §

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET.) 133. § (1) bekezdés 3.
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)

„  3.  az  egyetemes  szolgáltatáshoz  kapcsolódóan  az  árakat,  az  áralkalmazási  feltételeket,  az
árszabályozás  kereteit;  a  felajánlás  részletszabályait,  a  felajánlott  földgázforrás  árát,  az
igénybevételre jogosultak körét, a földgázforrás átadására vonatkozó rugalmassági szabályokat; a
felajánlás  keretében,  a  141-141/A.  §,  a  141/I.  §  és  a  141/J.  §  szerinti  szerződések  alapján
értékesített földgázforrás mennyiségét és árát, valamint az ezen földgázforrásokhoz kapcsolódóan
a rendszerhasználati és mobilgáz-finanszírozási költségek indokolt értékeihez képest megképződő
többlet, vagy veszteség elszámolásának szabályait; a 141/A-141/B. §-ban és a 141/I-141/J. §-ban
foglaltak  megsértése,  valamint  a  rendeletben  meghatározott  mennyiségtől  való  eltérés  esetén
alkalmazandó jogkövetkezményeket;  a kapcsolt  termelésszerkezet-átalakítási  hozzájárulás és a
kiegyenlítő hozzájárulás mértékét,”
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T/18318/2/3-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18318/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. §
Módosítás jellege: módosítás

13. §

A  [földgázellátásról  szóló  2008.  évi  XL.  törvény ]GET.  132.  §  13.  pontjában a  „valamint  az
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók garantált ellátásához szükséges források és tárolóban
elhelyezett  földgázkészlet  mértékére  és  biztosítására”  szövegrész  helyébe  az  „az  egyetemes
szolgáltatásra  jogosult  felhasználók  garantált  ellátásához  szükséges  források  és  tárolóban
elhelyezett  földgázkészlet  mértékére  és  biztosítására,  valamint  a  nagycsaládosokat  megillető
kedvezményre” szöveg lép.

T/18318/2/3-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18318/2/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. alcím
Módosítás jellege: elhagyás

[6. Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez
kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2017. évi XXXIX.

törvény módosítása

19. §

4



Nem  lép  hatályba  az  európai  uniós  és  a  nemzetközi  bűnügyi  együttműködést  szabályozó
törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló
2017. évi XXXIX. törvény 22. §-a.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18318/2/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. §
Módosítás jellege: módosítás

20. §

Nem  lép  hatályba  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  törvény  és  a  közigazgatási
perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
2017. évi L. törvény

c) 300. § c) pontja[ és],
d) 433. § a), d) és e) pontja[.] és
e) 1. melléklete.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/18318/2/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. §
Módosítás jellege: módosítás

22. §

[E  törvény  ]Az  1-3.  [§-a]§ az  Európai  [Atomenergia  Közösséget  létrehozó
Szerződés]Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 6. fejezetében foglaltaknak [való
megfelelést szolgálja]a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
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Módosítópont: T/18318/2/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet táblázat – 2. melléklet az 1996. évi CXVI. 
törvényhez 11-25. sor
Módosítás jellege: módosítás

"2. melléklet az 1996. évi CXVI. törvényhez

Az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok

A B C D E

...

11

2.
[11
]10
.

Nukleáris létesítmény 
telepítése termőföldön.

Termőföld mennyiségi 
védelme 
követelményeinek 
teljesülésének 
vizsgálata.

telephely vizsgálati és 
értékelési engedély

fővárosi és 
megyei 
kormányhivatal 
ingatlanügyi 
hatáskörében 
eljáró járási 
(fővárosi kerületi)
hivatala; több, 
ingatlanügyi 
hatáskörében 
eljáró járási 
(fővárosi kerületi)
hivatal 
illetékességi 
területét érintő 
esetben az 
ingatlanügyi 
hatáskörében 
eljáró fővárosi és 
megyei 
kormányhivatal

12

2.
[12
]11
.

Nukleáris létesítmény 
esetében.

A nukleáris 
létesítmények mélységi
biztonsági övezetének 
kijelöléséhez földtani, 
bányászati és műszaki 
biztonsági 
követelményeknek 
való megfelelés 
vizsgálata.

nukleáris létesítmény 
biztonsági övezetének 
kijelölése, 
felülvizsgálata

bányafelügyeleti 
hatáskörében 
eljáró megyei 
kormányhivatal
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13

2.
[13
]12
.

Az atomenergiáról szóló
törvény szerinti 
Időszakos Biztonsági 
Jelentés.

Annak elbírálása, hogy 
az Időszakos 
Biztonsági Jelentésnek 
a nukleáris létesítmény 
által a környezetben 
keltett hatásoknak 
vizsgálata 
vonatkozásában a 
hosszú távú környezeti 
tendenciák 
bemutatását, továbbá a 
környezeti sugárzás 
ellenőrző rendszer és 
program 
megfelelőségét, 
valamint a 
környezetnek a 
létesítmény 
üzemeltetéséből adódó 
sugárterhelését, a 
környezet-
ellenőrző rendszer mért
adatainak elemzését, az
eredmények 
értékelését, a 
környezeti sugárzás-
ellenőrző rendszer és a 
környezet-ellenőrzési 
program 
megfelelőségének 
értékelését tartalmazó 
részek megfelelnek-e a 
külön jogszabályban 
meghatározott 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
követelményeknek.

Időszakos Biztonsági 
Jelentés felülvizsgálata 
és a feltárt eltérések 
jóváhagyása

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 
környezetvédelmi
és 
természetvédelmi 
hatáskörében 
eljáró Pécsi Járási
Hivatala
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14
3.
[2]
1.

Radioaktívhulladék-
tároló esetében.

A radioaktív 
anyagoknak a levegőbe
és vízbe történő 
kibocsátásának, a 
levegő radioaktív 
szennyezés elleni 
védelmének, a vizek és
víztartó képződmények
radioaktív és 
hőszennyezés elleni 
védelmének, valamint 
a levegő és a vízi 
környezet radioaktív 
szennyeződése 
ellenőrzésének 
vizsgálata, a 
kibocsátási 
határértékek, valamint 
az ellenőrzési 
követelményeknek és a
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
felügyelőség részére 
adandó jelentések 
rendszerének a 
meghatározása.

a) létesítési engedély,
b) üzemeltetési 
engedély,
c) lezárási engedély
d) radioaktívhulladék-
tároló biztonsági 
övezetének kijelölése, 
felülvizsgálata

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 
környezetvédelmi
és 
természetvédelmi 
hatáskörében 
eljáró Pécsi Járási
Hivatala
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15
3.
[3]
2.

Radioaktívhulladék-
tároló létesítmény 
esetében, ha az 
engedélyezett 
tevékenység 
megváltoztathatja a 
létesítmény 
vonatkozásában a 
kibocsátásokat, a 
kibocsátási 
határértékeket, a 
kibocsátási határértékek 
számításául szolgáló 
adatokat, a kibocsátások 
ellenőrzését, a 
környezetellenőrzést, a 
hőterhelést; a 
kibocsátásra kerülő 
radioaktív izotópok, 
illetve radioaktív 
anyagok 
vonatkozásában 
megváltoztatja a 
keletkezés helyét, 
módját, a keletkező 
aktivitásokat, a 
kibocsátás módját, 
útvonalát, a kibocsátott 
radioaktív anyag 
aktivitását, aktivitás-
koncentrációját, fizikai-
kémiai jellemzőit, a 
kibocsátás időbeli 
alakulását, a kibocsátás 
tömeg- és térfogatáramát
vagy a tervezett 
kibocsátási szinteket és 
az üzemeltetési engedély
megváltoztatásával jár.

A radioaktív 
anyagoknak a levegőbe
és vízbe történő 
kibocsátásának, a 
levegő radioaktív 
szennyezés elleni 
védelmének, a vizek és
víztartó képződmények
radioaktív és 
hőszennyezés elleni 
védelmének, valamint 
a levegő és a vízi 
környezet radioaktív 
szennyeződése 
ellenőrzésének 
vizsgálata, a 
kibocsátási 
határértékek, valamint 
az ellenőrzési 
követelményeknek és a
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
felügyelőség részére 
adandó jelentések 
rendszerének a 
meghatározása.

radioaktívhulladék-
tároló létesítmény 
átalakításának 
engedélyezése

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 
környezetvédelmi
és 
természetvédelmi 
hatáskörében 
eljáró Pécsi Járási
Hivatala
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16
3.
[4]
3.

A radioaktívhulladék-
tároló létesítmény 
esetében.

A radioaktívhulladék-
tároló
létesítmények 
telepítésére és 
tervezésére vonatkozó 
földtani, bányászati és
műszaki biztonsági 
követelményeknek 
való megfelelés 
vizsgálata.
A radioaktívhulladék-
tároló
létesítmények építése 
során kitermelni 
tervezett ásványi 
nyersanyag 
mennyisége, fajtája, a 
felhasználás, 
hasznosítás módjának 
meghatározása, az 
ásványvagyon-védelmi
szempontok 
érvényesítése, valamint
a bányajáradék-fizetési 
kötelezettség 
megállapítása.

a) telephely kutatási 
keretprogram engedély,
b) (fázisonkénti) 
telephelykutatási 
engedély
c) telepítési engedély
d) létesítési engedély,
e) üzemeltetési 
engedély,
f) lezárási engedély

bányafelügyeleti 
hatáskörében 
eljáró megyei 
kormányhivatal
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17
3.
[5]
4.

A radioaktívhulladék-
tároló létesítmény 
építményeire, valamint a
létesítménnyel 
összefüggő építményre 
vonatkozó eljárásokban, 
ha annak földtani 
vonatkozása is van, 
illetve az építés során 
ásványi nyersanyagot 
termelnek ki.

A radioaktívhulladék-
tároló
létesítmények 
telepítésére és 
tervezésére vonatkozó 
földtani, bányászati és
műszaki biztonsági 
követelményeknek 
való megfelelés 
vizsgálata.
A radioaktívhulladék-
tároló
létesítmények építése 
során kitermelni 
tervezett ásványi 
nyersanyag 
mennyisége, fajtája, a 
felhasználás, 
hasznosítás módjának 
meghatározása, az 
ásványvagyon-védelmi
szempontok 
érvényesítése, valamint
a bányajáradék-fizetési 
kötelezettség 
megállapítása.

a) építési (bontási) 
engedély,
b) használatbavételi 
engedély

bányafelügyeleti 
hatáskörében 
eljáró megyei 
kormányhivatal
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18
3.
[6]
5.

A radioaktívhulladék-
tároló létesítmény 
átalakítása esetén, ha 
annak földtani 
vonatkozása is van, 
illetve az átalakítás 
során ásványi 
nyersanyagot termelnek 
ki.

A radioaktívhulladék-
tároló
létesítmények 
telepítésére és 
tervezésére vonatkozó 
földtani, bányászati és
műszaki biztonsági 
követelményeknek 
való megfelelés 
vizsgálata. A 
radioaktívhulladék-
tároló
létesítmények 
átalakítása során 
kitermelni tervezett 
ásványi nyersanyag 
mennyisége, fajtája, a 
felhasználás, 
hasznosítás módjának 
meghatározása, az 
ásványvagyon-védelmi
szempontok 
érvényesítése, valamint
a bányajáradék-fizetési 
kötelezettség 
megállapítása.

radioaktív-
hulladéktároló 
létesítmény 
átalakításának 
engedélyezése

bányafelügyeleti 
hatáskörében 
eljáró megyei 
kormányhivatal
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3.
[7]
6.

Radioaktívhulladék-
tároló létesítmény 
esetében.

A radioaktívhulladék-
tároló létesítmények 
telepítésére és 
tervezésére vonatkozó 
földtani, bányászati és 
műszaki biztonsági 
követelményeknek 
való megfelelés 
vizsgálata.

Időszakos Biztonsági 
Jelentés hatósági 
felülvizsgálata

bányafelügyeleti 
hatáskörében 
eljáró megyei 
kormányhivatal
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3.
[8]
7.

Radioaktívhulladék-
tároló létesítmény 
esetében.

A tűzvédelem 
atomenergia 
alkalmazásával 
kapcsolatos sajátos 
követelményeiről és a 
hatóságok 
tevékenysége során 
azok érvényesítésének 
módjáról szóló 
rendeletben 
meghatározott, a 
tűzvédelemre 
vonatkozó 
követelmények 
teljesülésének 
vizsgálata.

Időszakos Biztonsági 
Jelentés hatósági 
felülvizsgálata

területileg 
illetékes 
katasztrófavédelm
i kirendeltség
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3.
[9]
8.

Az atomenergiáról szóló
törvény szerinti 
Időszakos Biztonsági 
Jelentés 
radioaktívhulladék-
tárolók esetében.

Annak elbírálása, hogy 
az Időszakos 
Biztonsági Jelentésnek 
a radioaktív-
hulladéktároló által a 
környezetben keltett 
hatásoknak vizsgálata 
vonatkozásában a 
hosszú távú környezeti 
tendenciák 
bemutatását, továbbá a 
környezeti sugárzás 
ellenőrző rendszer és 
program 
megfelelőségét, 
valamint a 
környezetnek a 
létesítmény 
üzemeltetéséből adódó 
sugárterhelését, a 
környezet-ellenőrző 
rendszer mért 
adatainak elemzését, az
eredmények 
értékelését, a 
környezeti sugárzás-
ellenőrző rendszer és a 
környezet-ellenőrzési 
program 
megfelelőségének 
értékelését tartalmazó 
részek megfelelnek-e a 
külön jogszabályban 
meghatározott 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
követelményeknek.

Időszakos Biztonsági 
Jelentés felülvizsgálata 
és a feltárt eltérések 
jóváhagyása

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 
környezetvédelmi
és 
természetvédelmi 
hatáskörében 
eljáró Pécsi Járási
Hivatala

14



22
3.
[10
]9.

A radioaktívhulladék-
tároló létesítményekkel 
összefüggő építmények 
és épületszerkezetek 
hatósági 
engedélyezésére 
irányuló eljárásban, ha 
annak tűzvédelmi 
vonzata van.

A tűzvédelem 
atomenergia 
alkalmazásával 
kapcsolatos sajátos 
követelményeiről és a 
hatóságok 
tevékenysége során 
azok érvényesítésének 
módjáról szóló 
rendeletben 
meghatározott, a 
tűzvédelemre 
vonatkozó 
követelmények 
teljesülésének 
vizsgálata.

a) építési (bontási) 
engedély,
b) használatbavételi 
engedély

területileg 
illetékes 
katasztrófavédelm
i kirendeltség
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3.
[11
]10
.

Radioaktívhulladék-
tároló létesítmény 
esetében.

Az Időszakos 
Biztonsági Jelentésben 
a katasztrófavédelemre 
vonatkozó 
követelmények 
teljesülésének 
vizsgálata.

Időszakos Biztonsági 
Jelentés hatósági 
felülvizsgálata

BM Országos 
Katasztrófavédel
mi Főigazgatóság

24

3.
[12
]11
.

Radioaktívhulladék-
tároló esetében.

A radioaktívhulladék-
tároló létesítmények 
mélységi biztonsági 
övezetének földtani, 
bányászati és
műszaki biztonsági 
követelményeknek 
való megfelelés 
vizsgálata.

radioaktívhulladék-
tároló biztonsági 
övezetének kijelölése, 
felülvizsgálata

bányafelügyeleti 
hatáskörében 
eljáró megyei 
kormányhivatal
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3.
[13
]12
.

Radioaktívhulladék-
tároló létesítmény 
telepítése termőföldön.

Termőföld mennyiségi 
védelme 
követelményeinek 
kérdésében.

telepítési engedély

illetékes fővárosi 
és megyei 
kormányhivatal 
ingatlanügyi 
hatáskörében 
eljáró járási 
(fővárosi kerületi)
hivatala; több, 
ingatlanügyi 
hatáskörében 
eljáró járási 
(fővárosi kerületi)
hivatal 
illetékességi 
területét érintő 
esetben az 
ingatlanügyi 
hatáskörében 
eljáró fővárosi és 
megyei 
kormányhivatal

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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