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Az Országgyűlés
Gazdasági bizottsága

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat
A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények

jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslathoz
(T/6343. szám)

I. rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § 1. pont a) alpont ab) alpont
Módosítás jellege: módosítás

2.§

E törvény alkalmazásában:
l. eszközkezelő:
a) befektetők részére portfoliókezelési szolgáltatást nyújtó

aa) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Bszt.) szerinti befektetési vállalkozás, illetve
ab) olyan befektetési vállalkozás, amely [a 2014/65/EU irányelv 4. cikk (1) bekezdés 1.
pontjának] a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU
irányelv módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv 4. cikk (l) bekezdés 1. pontjának más EGT-állam jogrendszerébe történő átvétele
alapjánjött létre, valamint

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Közvetítői lánc esetén a közvetítő a közvetítői láncban az őt követő közvetítőnek továbbítja a
társaság vagy a társaság által megjelölt harmadik fél megkeresését. Erre irányuló kérés esetén
továbbá közli a (2) bekezdésben meghatározott, a következő közvetítőre vonatkozó információt a
társasággal vagy a társaság által megjelölt harmadik féllel. A részvényes személyazonosságára
vonatkozó információt bármely, a közvetítői [lánc bármely,] láncban az információ birtokában
lévő közvetítő közvetlenül közli a társasággal vagy a társaság által megjelölt harmadik féllel.

Módosítópont sorszáma: 3. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) A társaság az igazgatói részére csak a Ptk. 3:268. § (2) bekezdés szerint közgyűlésen
véleménynyilvánító szavazásra előterjesztett javadalmazási politika alapján I fizethetnek] fizethet
ki javadalmazást.
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Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) A javadalmazási politikától csak kivételes esetben és ideiglenesen lehet eltérni. Kivételes
esetnek csak azok az esetek minősülnek, amikor a javadalmazási politikától való eltérés a társaság
hosszú távú érdekeinek és fenntartható működésének céljából vagy életképességének
biztosításához szükséges. Az eltérés ezekben az esetekben is csak akkor lehetséges, ha .1! 
javadalmazási politika tartalmazza azokat az eljárási feltételeket, amelyek mellett az eltérés
alkalmazható, továbbá meghatározza a politika azon elemeit, amelyektől el lehet térni.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) E fejezet alkalmazásában lényeges ügylet az olyan ügylet, amelynek értéke meghaladja a
társaságnak a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok [International Financial Reporting
Standards (IFRS)] 15 ,,Vevőkkel kötött szerződésekből származó árbevétel elszámolása" című
standard [(a továbbiakban: IFRS 15)] szerint elszámolt, előző üzleti évben elért, korrigált
árbevételének 1 %-át.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § 
Módosítás jellege: módosítás

28.§

(1) Ez a törvény - a (2)-(8) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetést követő 8. napon lép
hatályba.
(2) A 35. §, a 41-46. §, a 48. §, az 50. § a-i) pontja, az 50. § 1-m) pontja, az 51. §, a 74. § (1) 
bekezdése, a 75-77. §, a 78. § a) és b) pontja, a 79-86. §, a 87. §, a 99-109. §, a 110. § a) pontja és
a 146-148. § a kihirdetést követő 16. napon lép hatályba.
(3) Az 55-66. §, a 70. § és a 72. § [(1) bekezdése] a) pontja, a 73. § a) és b) pontja 2019. szeptember
l-jén lép hatályba.
(4) A 32. §, [a 34. §, a 36-40. §] a 34. § (l) bekezdése, a 36. § (l) és (3) bekezdése, a 37-40. § és
a 114. § 2019. október l-jén lép hatályba.
(5) A 33. §, a 47. §, az 50. § j-k) és n) pontja, a 74. § (2) bekezdése, a 78. § c) pontja, a 97. § és a
110. § b) pontja 2020. január l-jén lép hatályba.
(6) Az 52-54 §, a 67-69. §, a 71. §, a 72. § [(2) és (3) bekezdése] b) és c) pontja, a 73. § c) pontja,
a 88-89. §, a 111-113. §, a 116-119. §, a 133-134. §, a 137-138. § és az 1. melléklet 2020. január
17-én lép hatályba.
(7) A 93-95. § és a 96. § (2) bekezdése 2020. július l-jén lép hatályba.
(8) A 3-8. §, a 29. § (1) és (5) bekezdése, a 31. § (2) bekezdése, a 90. §, 115. §, a 124. § és a 126.
§ 2020. szeptember 3-án lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § 
Módosítás jellege: módosítás
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32.§

(1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 2. § (1) bekezdése a
következő f) és g) ponttal egészül ki:

(A törvény hatálya kiterjedMagyarország területén[:])
,,f) az elektromos töltőpontot magába foglaló elektromos töltőberendezés üzemeltetésére és az
elektromobilitás szolgáltatásra, valamint
g) az elektromobilitás felhasználókra és az [elektromos jármű kereskedőkre]elektromosjármű
kereskedőkre."

(2) A Kkt. 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

,,(6) E törvény elektromobilitás szolgáltatásra és az elektromos töltőberendezés üzemeltetésére
vonatkozó rendelkezéseit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) eljárása vonatkozásában a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló
2013. évi XXII. törvény, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a
továbbiakban: Vet.) rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni."

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § - Kkt. 45/A-45/E. §
Módosítás jellege: módosítás

34.§

A Kkt. a következő alcím címmel és 45/A-45/E. §-sal egészül ki:

,,Az elektromobilitás szolgáltatásra vonatkozó alapvető szabályok

45/A. § Ezen alcím hatálya kiterjed a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
szabályairól szóló 2009. LXXVI. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti határon átnyúló szolgáltatást
végző, szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező elektromos töltőberendezés üzemeltetőkre
és az elektromobilitás szolgáltatókra is.

45/B. § Ezen alcím és a 2. § alkalmazásában
[1. alapértelmezett szolgáltató: olyan elektromobilitás szolgáltató, aki biztosítja az elektromos
töltőberendezés általános kereskedelmi működtetését, valamint lehetővé teszi, hogy az
elektromobilitás felhasználók az elektromobilitás szolgáltatást eseti töltés keretében vegyék
igénybe;]
[2.]_L elektromobilitásfelhasználó: az, aki legalább egy elektromos töltőberendezés üzemeltetővel
YfüIT elektromobilitás szolgáltatóval fennálló tartós jogviszony vagy eseti töltés keretében
elektromobilitás szolgáltatást vesz igénybe;
[3.]2. elektromobilitás szolgáltatás: az elektromos meghajtású jármű villamosenergia-tárolójának
nyilvános elektromos töltőberendezésen történő töltése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
tartós jogviszony vagy eseti töltés alapján;
[4.]1: elektromobilitás szolgáltató: az, aki az elektromobilitás felhasználónak e törvény szerinti
elektromobilitás szolgáltatást nyújt az elektromos töltőberendezés üzemeltetővel kötött szerződés
alapján;
[5.)4. elektromos meghajtású jármű: olyan jármű, amelynek meghajtása részben vagy teljesen
villamos motor által történik, és a meghajtáshoz szükséges villamos energiát külső forrásból
feltölthető villamosenergia-tároló rendszerből is nyerheti;
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(6.]2: elektromos töltőberendezés: olyan villamos berendezés, amely legalább egy darab normál
vagy nagy teljesítményű töltőponttal rendelkezik;
(7.]6. elektromos töltőpont: az elektromos töltőberendezésen található töltőcsatlakozó, amely
kizárólag egy elektromos meghajtású jármű villamosenergia-tároló rendszerének feltöltésére
alkalmas egyidejűleg;
(8.]7. eseti töltés: az elektromos töltőberendezés üzemeltetővel vagy az elektromobilitás
szolgáltatóval tartós szerződéses jogviszonyban nem álló elektromobilitás felhasználó által
igénybevett elektromobilitás szolgáltatás;
(9.)8. nagy teljesítményű töltőpont: olyan elektromos töltőpont, amely a töltés folyamán 22 kW 
nál nagyobb villamos teljesítmény leadására alkalmas;
(10.]9. normál teljesítményű elektromos töltőpont: olyan elektromos töltőpont, amely a töltés
folyamán legfeljebb 22 kW villamos teljesítmény leadására alkalmask], nem foglalja magában a
3,7 kW vagy annál kisebb villamos teljesítményű, háztartásban létesített, nyilvánosan nem
hozzáférhető berendezéseket, vagy amelyek elsődleges rendeltetése nem az elektromos
meghajtású járművek töltése;
(11.]fil nyilvános töltőberendezés: olyan közterületen, közintézmény épülete mellett és
közintézmény ügyfélparkolóiban, továbbá közforgalmú üzemanyagtöltő-állomásokon
üzemeltetett elektromos töltőberendezés, amely az elektromobilitás felhasználók számára
meghatározott azonosítási, használati és fizetési feltételek mellett megkülönböztetéstől mentesen
hozzáférhető, valamint az olyan, közforgalom számára nyitott magánterületen vagy nyilvános
parkolóban üzemeltetett elektromos töltőberendezés, amely az elektromobilitás felhasználók
korlátozott köre számára, ellenérték megfizetése nélkül vagy meghatározott fizetési feltételek
mellett hozzáférhető, ideértve a part menti villamosenergia-ellátást, ide nem értve a háztartásokban
üzemeltetett elektromos töltőberendezést;
(12. elektromos töltőberendezés üzemeltető: az, aki üzemeltetési engedély birtokában a
nyilvános töltőberendezést rendeltetésszerűen működteti, annak műszaki üzemeltetését és
karbantartását végzi, továbbá biztosítja a szolgáltatásnyújtás műszaki feltételeit.]
11. elektromos töltőberendezés üzemeltető: az, aki az üzemeltetési engedély birtokában a
nyilvános töltőberendezést rendeltetésszerűen működteti, annak műszaki üzemeltetését és
karbantartását végzi, azon elektromobilitás szolgáltatást nyújt az elektromobilitás felhasználók
számára, illetve elektromobilitás szolgáltató számára biztosítja az elektromobilitás szolgáltatás
nyújtásának műszaki feltételeit;
12. part menti villamosenergia-ellátás: villamos energia part menti, szabványos interfészen
keresztül történő biztosítása a kikötőkben horgonyzó hajók részére.

(45/C. § (1) Az elektromos töltőberendezés üzemeltetője jogosult arra, hogy piaci aron
villamos energiát vásároljon bármely villamos energia-kereskedőtől, vagy ezt a jogosultságot
az alapértelmezett szolgáltatóra átruházza.
(2) Az alapértelmezett szolgáltató biztosítja más elektromobilitás szolgáltatók számára az
érintett elektromos töltőberendezésen az elektromobilitás szolgáltatásnyújtás lehetőségét.
(3) Hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződést az elektromos töltőberendezés
üzemeltetője köthet a Vet. 84. § szerinti elosztói engedélyessel.
(4) Az elektromos töltőberendezés üzemeltetésére vonatkozó engedély alapján - a Vet. 3. § 
22. pontjában meghatározott hálózati engedélyes kivételével - bárki üzemeltethet
töltőberendezést.
(5) A nyilvános töltőberendezés üzemeltetése a Hivatal által kiadott engedély alapján
végezhető.
(6) Az elektromos töltőberendezés üzemeltetője, ha maga elektromobilitás szolgáltatást
nyújt, legalább egy másik elektromobilitás szolgáltatató számára biztosítja az érintett
elektromos töltőberendezésen elektromobilitás szolgáltatásnyújtás lehetőségét. Ilyen esetben
az elektromos töltőberendezés üzemeltetője alapértelmezett szolgáltatónak minősül. Az (5)
bekezdés szerinti engedély feltétele, hogy az üzemeltető, mint alapértelmezett szolgáltató

5



előszerződéssel igazolja legalább egy másik elektromobilitás szolgáltatató számára
biztosított szolgáltatásnyújtást.
(7) A (6) bekezdéstől eltérően az elektromos töltőberendezés üzemeltetőjének olyan
alapértelmezett szolgáltatóval köt szerződést az elektromobilitás szolgáltatás biztosítása
céljából, amely legalább egy másik elektromobilitás szolgáltatatónak biztosítja az érintett
elektromos töltőberendezésen elektromobilitás szolgáltatásnyújtás lehetőségét. Az (5)
bekezdés szerinti engedély feltétele, hogy az alapértelmezett szolgáltató előszerződéssel
igazolja legalább egy másik elektromobilitás szolgáltatató számára biztosított
szolgáltatásnyújtást.
(8) A (6) és (7) bekezdés szerinti, azonos töltőberendezésen szolgáltató elektromobilitás
szolgáltatatók eltérő - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
szóló törvény szerinti - független vállalkozáscsoporthoz tartoznak.
(9) Ha az egy töltőberendezésen szolgáltatást nyújtó elektromobilitási szolgáltatók minimális
számára vonatkozó feltétel nem teljesül, és az elektromos töltőberendezés üzemeltető 6
hónapon belül nem gondoskodik a (6) és (7) bekezdésben meghatározott elektromobilitás
szolgáltatók minimális számára vonatkozó előírás betartásáról, a Hivatal a 45/E. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint jár el.
45/D. § (1) Az elektromobilitás szolgáltatásra vonatkozó bejelentési kötelezettségnek eleget
téve bármely gazdálkodó szervezet folytathat elektromobilitás szolgáltatási tevékenységet, a
Vet. 3. § 22. pontjában meghatározott hálózati engedélyes kivételével.
(2) Az elektromobilitás szolgáltatási tevékenység a Hivatalhoz intézett bejelentést követően
gyakorolható. A bejelentésre és az azzal kapcsolatos eljárásra az e törvény végrehajtására
kiadott kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Az elektromobilitás szolgáltatók által fizetendő díjakat az elektromos töltőberendezés
üzemeltetője, valamint a 45/C. § (7) bekezdésében esetében az alapértelmezett szolgáltató
könnyen és egyértelműen összehasonlítható, átlátható, ésszerű, és megkülönböztetéstől
mentes módon állapítja meg.
(4) Az elektromobilitás szolgáltató az elektromobilitás szolgáltatást megkülönböztetés
mentesen nyújtja. A szolgáltatás díjait az e törvény végrehajtására kiadott
kormányrendeletben szabályozott módon nyilvánosan közzéteszi.
(5) Az alapértelmezett szolgáltató köteles lehetővé tenni, hogy - azon az elektromos
töltőberendezésen, amelyen elektromobilitás szolgáltatást nyújt - az elektromobilitás
felhasználók az elektromobilitás szolgáltatást eseti töltés keretében is igénybe vehessék az
ellenérték egyidejű megfizetése ellenében.
(6) Az elektromobilitás szolgáltatóval tartós jogviszonyban álló elektromobilitás felhasználó
által saját szerződéses jogcímén más alapértelmezett szolgáltató töltőberendezésén
igénybevett elektromobilitás szolgáltatás esetén felmerült költségek megtérítéséről az
elektromobilitás felhasználóval tartós jogviszonyban álló elektromobilitás szolgáltató az
alapértelmezett szolgáltatóval megállapodik.]

45/C. § (1) Az elektromos töltőberendezés üzemeltetésére vonatkozó engedély alapján - a Vet. 3.
§ 22. pontjában meghatározott hálózati engedélyes kivételével - bárki üzemeltethet nyilvános
elektromos töltőberendezést.
(2) A nyilvános töltőberendezés üzemeltetése a Hivatal által kiadott engedély alapján végezhető.
Az üzemeltetési engedélyt a Hivatal kérelemre akkor adja ki, ha a kérelmező megfelel a
tevékenység ellátásához szükséges - e törvényben és az e törvény végrehajtására kiadott

·kormányrendeletben meghatározott - feltételeknek. Az engedély határozatlan időre szól.
(3) Hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződést az elektromos töltőberendezés
üzemeltetője köthet a Vet. 84. § szerinti elosztói engedélyessel.
(4) Az elektromos töltőberendezés üzemeltetője jogosult arra, hogy villamos energiát vásároljon
bármely villamosenergia-kereskedőtől.
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(5) Az elektromos töltőberendezés üzemeltető biztosítja, hogy az elektromobilitás felhasználók az
elektromobilitás szolgáltatást eseti töltés keretében is igénybe vehessék az ellenérték egyidejű
megfizetése ellenében.
(6) Az elektromos töltőberendezés üzemeltető az elektromobilitás szolgáltatásnyújtást, ide értve
az elektromobilitás szolgáltatás eseti töltés keretében történő igénybevételének lehetőségét
elektromobilitás szolgáltató bevonásával is biztosíthatja.
(7) A (6) bekezdés szerinti esetben a Hivatal nyilvántartásba veszi az elektromos töltőberendezés
üzemeltető által az üzemeltetési engedélykérelemben megjelölt elektromobilitási szolgáltatót.

45/D. § (1) Az elektromobilitás szolgáltatásra vonatkozó bejelentési kötelezettségnek eleget téve
- a Vet. 3. § 22. pontjában meghatározott hálózati engedélyes kivételével - bárki folytathat
elektromobilitás szolgáltatási tevékenységet.
(2) Az elektromobilitás szolgáltatási tevékenység a Hivatalhoz intézett bejelentést követően
gyakorolható. A bejelentésre és az azzal kapcsolatos eljárásra az e törvény végrehajtására kiadott
kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

45/E. § [(l) A 45/C. § (4) bekezdésében meghatározott engedélyt a Hivatal kérelemre akkor
adja ki, ha a kérelmező megfelel a 45/C. § (6) és (7) bekezdésében foglalt, valamint a
tevékenység ellátásához szükséges az e törvény végrehajtására kiadott
kormányrendeletben meghatározott - feltételeknek. Az engedély határozatlan időre szól.

(2) Az engedély iránti kérelem alapján a Hivatal jóváhagyja a 45/C. § (6) és (7) bekezdése
szerint megjelölt alapértelmezett szolgáltatót és elektromobilitási szolgáltatót.]
(1) Az elektromobilitás szolgáltatás igénybevételét megkülönböztetés-mentesen kell biztosítani.
Az elektromobilitás szolgáltatás díjait az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben
szabályozott módon nyilvánosan közzé kell tenni.
[(3)]ill Az elektromos töltőberendezés üzemeltető az üzemeltetési engedélyben vagy az
elektromobilitás szolgáltató az e törvényben, valamint az e törvény végrehajtására kiadott
jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek megszegése esetén a Hivatal:
a) megfelelő határidő tűzésével és a jogkövetkezményekre való utalás mellett figyelmezteti
az elektromos töltőberendezés üzemeltetőt vagy az elektromobilitás szolgáltatót, hogy a jövőben
tartózkodjon kötelezettségszegés elkövetésétől,
b) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott mértékű bírságot szabhat
ki,
e) 6-12 hónapra eltilthatja a tevékenység végzésétől az elektromos töltőberendezés
üzemeltetőt vagy az elektromobilitás szolgáltatót, ha az a) pont szerinti figyelmeztetés és ab) pont
szerinti bírság kiszabása ellenére nem szünteti meg a jogsértést, vagy nem teljesíti a
kötelezettségét,
d) visszavonja az engedélyt, ha:
da) az elektromos töltőberendezés üzemeltető vagy az elektromobilitás szolgáltató a
kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az elektromos töltőberendezés üzemeltető az elektromos
töltőberendezést 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 [ésszerű]észszerű határidőn
belül nem pótolhatók,
dc) az engedélyt megtévesztéssel, valótlan adatok szolgáltatásával, vagy más jogszabálysértő
módon szerezték meg.
[(4) Az (3)1(3) A (2) bekezdés b) és e) pontjában [foglalt] meghatározott esetben a Hivatal
mérlegeli a jogsértés körülményeit, különös tekintettel a következőkre:
a) a jogsértő állapot megszüntetésére hozott intézkedéseket segítő magatartás,
b) a jogsértő állapot megszüntetése érdekében tett, a Hivatal eljárását megelőző, attól független
tevékenység.
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[(S)]í.12 A Hivatal részére az elektromobilitás szolgáltató és az elektromos töltőberendezés
üzemeltetője
a) a bejelentés- vagy engedélyköteles tevékenységéből származó előző évi nettó árbevételének
0,075%-ában, vagy
b) - ha a tárgyévet megelőző évben az elektromobilitás szolgáltatónak nem volt, vagy nem teljes
évre vonatkozóan volt nettó árbevétele, akkor - a tárgyévre vonatkozó üzleti tervben a bejelentés
vagy engedélyköteles tevékenységből elérni tervezett nettó árbevétel 0,075%-ában
meghatározott összegű felügyeleti díjat fizet."

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A Kkt. a következő alcím címmel és 45/F. §-sal egészül ki:

,,Nemzeti hozzáférési pontra vonatkozó szabályok

45/F. § (l) A nemzeti hozzáférési pont egységes hozzáférési pontot kínál a felhasználók számára
forgalmi információk szolgáltatása érdekében a közúti hatóságok, közútkezelők és egyéb
szolgáltatók által nyújtott, az ország területére vonatkozó forgalmi- és egyéb útinformációs
adatokhoz. A forgalmi információkat egységes módon, a pártatlan és független nemzeti szerv
ellenőrzése mellett kell a nemzeti hozzáférési ponton keresztül rendelkezésére bocsátani.
(2) A közúti közlekedési információs szolgáltatások kiépítésének további célja a kötelező
pihenőidők és szünetek betartásának, a helytelen parkolás visszaszorításának és a parkolóhelyek
optimális kihasználásának támogatása, melynek keretében a kereskedelmi úthasználók részére a
forgalmi és biztonsági feltételek indokoltsága esetén a biztonságos és védett parkolóhelyekről
információt kell szolgáltatni."

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § 
Módosítás jellege: módosítás

36.§

(1) A Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pontja a következő 42-48. [alpontokkal]alponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap
g)_ a Kormány, hogy)
,,42. elektromos töltőberendezés üzemeltetésének engedélyezésére és az elektromobilitás
szolgáltatást érintő bejelentési kötelezettségre [ és az elektromos töltőberendezés
üzemeltetésének engedélyezésére] vonatkozó hatósági eljárás részletes [szabályoait;]szabályait,
43. az [elektromobilitás szolgáltatók és az] elektromos töltőberendezés üzemeltetők és az
elektromobilitás szolgáltatók tevékenységére, valamint az elektromobilitás felhasználók
tájékoztatására vonatkozó részletes szabályokatj.],
44. az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítésére vonatkozó, a nemzeti szakpolitikai
keret végrehajtásáról szóló, az Európai Bizottság felé [háromévente] benyújtandó jelentés részét
képező, az [elektromos töltőinfrastruktúra]elektromos-töltőinfrastruktúra kiépítését szolgáló
részletes intézkedéseket[;L 
45. az engedélyezési és bejelentési kötelezettség megszegéséért fizetendő bírság mértékét és a
fizetési kötelezettség teljesítésének részletes szabályaitjr],
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[46. a nyilvános töltési szolgáltatások részletes szabályait és feltételeit;
47. az elektromobilitás szolgáltató,]46. az elektromos töltőberendezés üzemeltető, az
elektromobilitás szolgáltató és az elektromobilitás felhasználó [és az elosztó] közötti
együttműködést biztosító jogviszony további részletes szabályait, valamint az együttműködéshez
szükséges műszaki feltételeketjj],
[48.]47. az elektromos meghajtású jármű töltésére vonatkozó mérési és mennyiségi,
energiahatékonysági eredmények kimutatására alkalmas adatok kezelésének és továbbításának
részletes feltételeit.,_
48. az elektromobilitás szolgáltatást érintő bejelentési kötelezettség alapján eljáró és az elektromos
töltőberendezés üzemeltetésének engedélyezését végző Hivatal feladat- és hatáskörét"
(rendeletben állapítsa meg.)

(2) A Kkt. 48. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap)
,,h) az iparügyekért felelős mmiszter, hogy az elektromos töltőberendezésekre[,] vonatkozó
műszaki-biztonsági követelményeket"
(rendeletben állapítsa meg)

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pontja a következő 52. és 53. alponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap
b) a miniszter, hogy)
,,52. a nemzeti hozzáférési pont létrehozásának és működtetésének részletes szabályait,
53. a biztonságos és védett parkolóhelyek létrehozásának és működtetésének részletes szabályait"
(rendeletben állapítsa meg.)

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § - Kkt. 50. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

39.§

A Kkt. 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A 45/C. § [(4)]ill bekezdése, továbbá a 45/D. § (2) bekezdése tervezetének a belső piaci
szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
39. cikk (5) bekezdése a szerinti előzetes bejelentése megtörtént."

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Lt. 50/A. §-a a következő [(2a)-(2c)] (2a)-(2d) bekezdéssel egészül ki:
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,,(2a) A 2018/1139 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó repülőterek
esetében-ide értve azokat a repülőtereket, amelyek a 2018/1139 EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 2. cikk (7) bekezdésében foglalt mentesség alá esnek - a repülőtér üzembentartója
repülőtéri kézikönyvben szabályozza a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és
igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő
meghatározásáról szóló 2014. február 12-i 139/2014/EU bizottsági rendeletben foglalt tartalmi
követelményeket.
(2b) A repülőtér üzemben tartója a (2a) bekezdésben meghatározott repülőtéri kézikönyvtől
elkülönült környezetvédelmi kézikönyvben szabályozza a repülőtéri zaj csökkentésére vonatkozó
intézkedéseit, és azt a nyilvánosság számára elérhetővé teszi.
(2c) A (2a) bekezdésben foglalt kézikönyvet és annak jóváhagyás-köteles módosításait a
légiközlekedési hatóság hagyja jóvá.
(2d) A (2a)-(2c) bekezdésben meghatározottakat a (2a)-(2c) bekezdés hatálybalépésekor repülőtéri
kézikönyvvel és repülőtérrenddel egyaránt rendelkező repülőterekre is alkalmazni kell azzal, hogy
a repülőtér repülőtérrendjének kivezetésére legkésőbb 2020. február 28. napjáig kerüljön sor."

Módosítópont sorszáma: 14. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. § 
Módosítás jellege: módosítás

50.§

Az Lt.
a) 3. § (2d) bekezdés e) pontjában a ,,tanúsítására irányuló" szövegrész helyébe a ,,tanúsítására,
valamint felügyeletére irányuló" szöveg,
b) 4. §-ában az ,,az állam" szövegrész helyébe az ,,az állam - a magyar légtér légiközlekedés céljára
történő kijelöléséről, valamint a légiforgalmi szolgálatok ellátásának szabályairól szóló jogszabály
rendelkezéseinek megfelelően -" szöveg,
c) 50/A. § ( 1) bekezdésében a ,,nyilvános repülőtér" szövegrész helyébe a ,,repülőtér" szöveg,
d) 50/A. § [(2) bekezdésébenl (2) bekezdés nyitó szövegrészében az ,,a repülőtér" szövegrész
helyébe az ,,(EU) 2018/1139 parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó repülőtér"
szöveg,
e) 50/A. § (3) bekezdésében a ,,repülőtérrendet" szövegrész helyébe a ,,repülőtérrendet és annak
módosításait" szöveg,
f) 51. § [(1) bekezdésében] ( l) bekezdés nyitó szövegrészében a ,,repülőtér" szövegrész helyébe
a ,,nyilvános repülőterek és azon polgári célú nem nyilvános repülőterek" szöveg,
g) 51. § (1) bekezdésében az ,,akadályjelzéssel" szövegrész helyébe az,,- az e törvény végrehajtási
rendeletében meghatározott kivétellel - akadályjelzéssel" szöveg,
h) 51. § (9) bekezdésében az ,,és a repülőtér akadálykorlátozási felületeinek kijelöléséről, a
légiközlekedési akadályok jelölésének részletes szabályairól, valamint Magyarország
légiközlekedési terep és akadály adatbázisának létrehozásáról és fenntartásáról szóló
kormányrendeletben," szövegrész helyébe az ,,és a repülőtér akadálykorlátozási felületeinek
kijelöléséről, a légiközlekedési akadályok jelölésének főbb szabályairól valamint Magyarország
légiközlekedési terep és akadály adatbázisának létrehozásáról és fenntartásáról rendelkező
kormányrendeletben," szöveg,
i) 61. § ( 1) bekezdésében az ,,a magyar légtérben" szövegrész helyébe az ,,a magyar légtérben - a
magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről, valamint a légiforgalmi szolgálatok
ellátásának szabályairól szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően-" szöveg,
j) 61. § (5) bekezdésében az ,,a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók
teljesítményrendszerének létrehozásáról szóló, 2013. május 3-i 390/2013/EU bizottsági
végrehajtási rendelet" szövegrész helyébe az ,,az egységes európai égboltra vonatkozó
teljesítmény- és díjszámítási rendszer létrehozásáról, valamint a 390/2013/EU és a 391/2013/EU
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végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. február 11-i (EU) 2019/317
bizottsági végrehajtási rendelet" szöveg,
k) 67. § (9) bekezdésében az ,,az utasonként 50 forint - de maximum évi 500 millió forint -:
szövegrész helyébe az ,,az utasonként 150 forint - de maximum évi 1 milliárd 500 millió forint"
szöveg, és a ,,2012-től" szövegrész helyébe a ,,2020-tól" szöveg_,_
1) 73. § (1) bekezdés zs) pontjában az ,,és a légiközlekedési" szövegrész helyébe az ,,az
akadálykorlátozási felület fölé nyúló építményekre és a légiközlekedési" szöveg,
m) 73. § (1) bekezdés zs) pontjában a ,,vonatkozó szabályokat" szövegrész helyébe a ,,vonatkozó
részletes szabályokat" szöveg,
n) 74/A. § (1) bekezdés v) pontjában az ,,a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási
rendszerének létrehozásáról szóló, 2013. május 3-i 391/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet"
szövegrész helyébe az ,,az egységes európai égboltra vonatkozó teljesítmény- és díjszámítási
rendszer létrehozásáról, valamint a 390/2013/EU és a 391/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2019. február 11-i (EU) 2019/317 bizottsági végrehajtási rendelet"
szöveg[,]
lép.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Tpvt.
a) 43/H. § (12) bekezdésében a ,,2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke"
szövegrész helyébe a ,,fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok
közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017.
december 12-i (EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU)
2017/2394 rendelet] 12. cikke",
b) XI/B. Fejezet címében az ,,a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet" szövegrész
helyébe az ,,az (EU) 2017/2394 rendelet",
e) 80/G. § (1) bekezdésében az ,,a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet"
szövegrész helyébe az ,,az (EU) 2017/2394 rendelet",
dJ 80/H. § (1) bekezdésében ,,A 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet" szövegrész
helyébe az ,,[az] Az (EU) 2017/2394 rendelet",
e) 80/H. § (2) bekezdésében az ,,a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke"
szövegrész helyébe az ,,az (EU) 2017/2394 rendelet 11. cikke",
j) 80/H. § (3) bekezdésében az ,,a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke"
szövegrész helyébe az ,,az (EU) 2017/2394 rendelet 12. cikke",
g) 80/H. § (4) bekezdésében az ,,[a] A 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8.
cikk (4) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülésének megállapítására, illetve feltételek
nem teljesülése esetén a 8. cikk (5) bekezdése" szövegrész helyébe az ,,az (EU) 2017/2394 rendelet
14. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülésének megállapítására, illetve
feltételek nem teljesülése esetén a 14. cikk (3) bekezdése"
szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. § - Fgytv. 21. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

57.§

Az Fgytv. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11



,,21. § (1) A békéltető testület elnökből, - szükség szerint - elnökhelyettesből és tagokból (a
továbbiakban együtt: [békéltetőt] békéltető testületi tagok) áll."

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. § - Fgytv. 21. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

57.§

Az Fgytv. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A békéltető testületi tagok a területileg illetékes kamara által lefolytatott pályázat alapján
kerülnek kiválasztásra. [Ha a területileg illetékes kamara nem ír ki pályázatot a kiírás okának
felmerülésétől számított 8 napon belül, akkor erre az MKIK jogosult.] Ha a területileg
illetékes kamara a külön jogszabályban meghatározott időpontban nem indítja meg a pályázati
eljárást, akkor helyette azt az MKIK bonyolítja le."

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 57. § - Fgytv. 21. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

57.§

Az Fgytv. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(5) A békéltető testületi tagok [(2)] ill bekezdés szerinti megbízását követően megalakul a
békéltető testület."

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § - Fgytv. 23. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

59.§

Az Fgytv. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,23. § ( 1) A békéltető testületi tagjelöltek közül az illetékes kamara a békéltető testületi elnöknek
javasolt tagokat, azok előzetes értékelését követően megküldi az MKIK részére, aki azt
véleményezve továbbítja a fogyasztóvédelemért felelős miniszter részére. A békéltető testületi
elnököt a jelöltek közül a fogyasztóvédelemért felelős miniszter választja ki. A kiválasztást
követően az elnököt az MKIK bízza meg vagy alkalmazza három évre. Ha a testület
megalakulásakor, vagy az elnök testületi tagsági megbízatásának megszűnését követő harminc
napon belül az illetékes kamara nem javasol elnöknek személyt az MKIK részére, akkor az új
elnököt a testületi tagjelöltek vagy tagok közül a fogyasztóvédelemért felelős miniszter választja
ki. [Az elnöki és elnökhelyettesi tisztség egyidejű betöltetlensége esetén a kamara javaslatára
az MKIK által kijelölt testületi tag látja el az elnöki feladatokat.] Az elnöki és elnökhelyettesi
tisztség egyidejű betöltetlensége esetén az e tisztségek betöltésére vonatkozó általános szabályok
alkalmazandók. Az elnök teljes jogkörrel képviseli a testületet."
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Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § - Fgytv. 23. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

59.§

Az Fgytv. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) [A kamara javaslatára - ha a testület munkaterhe azt indokolja - az MKIK a
fogyasztóvédelemért felelős miniszter egyetértésével elnökhelyettest jelölhet kí a testületi
tagok közül.] Ha a testület munkaterhe azt indokolja, a kamara javaslatot tehet elnökhelyettes
jelölésére a testületi tagok közül az MKIK részére, aki azt véleményezve továbbítja a
fogyasztóvédelemért felelős miniszter részére. Az elnökhelyettest a jelöltek közül a
fogyasztóvédelemért felelős miniszter választja ki. A kiválasztást követően az elnökhelyettest az
MKIK bízza meg vagy alkalmazza a békéltető testület megbízatásának időtartamára. Az elnököt
akadályoztatása esetén az elnökhelyettes teljes jogkörrel helyettesíti. Elnökhelyettes hiányában az
elnököt szükség esetén az általa az adott alkalommal történő helyettesítésre kijelölt tag a
kijelölésben meghatározott körben helyettesítheti."

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. § - Fgytv. 43/A. §
Módosítás jellege: módosítás

67.§

Az Fgytv. 43/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,43/A. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság látja el az (EU) 20 l 7/2394 rendelet végrehajtását a
következő irányelveket átültető tagállami jogszabályokba ütköző Európai Unión belüli jogsértések
tekintetében:
a) a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések
közelítéséről szóló - a 90/88/EGK tanácsi irányelvvel, továbbá a 98/7/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvvel módosított - 1986. december 22-i 87/l 02/EGK tanácsi irányelv,
b) a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről [szóló] szóló,
1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv,
e) a fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről
[szóló] szóló, 1998. február 16-i 98/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
d) a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól [szóló]
szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
e) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az
elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól [szóló] szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. és 10-11. cikke,
j) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről [szóló] szóló, 2001. november
6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv - 2004/27/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvvel módosított - 86-100. cikke,
g) a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen
kereskedelmi [gyakorlatairól szóló] gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv,
a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2005. május 11-i
2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
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h) a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7 /EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. október 25-i 2011/83/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv,
i) a szálláshelyek időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre,
ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerződések egyes szempontjai tekintetében a
fogyasztók védelméről szóló 2009. január 14-i 2008/122/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv,
j) az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK
rendelet és a 2011 /83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a
90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU)
2015/2302 európai parlamenti és tanácsi irányelv.
(2) A fogyasztóvédelmi hatóság látja el - szükség szerint a légiközlekedési hatóság megkeresésével
- az (EU) 2017/2394 rendelet végrehajtását [a visszautasított beszállás és légijáratok törlése
vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös
szabályainak megállapításáról szóló] a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy
hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak
megállapításáról és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i
261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseibe ütköző Európai Unión belüli
jogsértések tekintetében.
(3) A fogyasztóvédelmi hatóság végzi Magyarországon - összekötő hivatalként - az (EU)
2017/2394 rendelet végrehajtásának összehangolását.
(4) A fogyasztóvédelmi hatóság látja el az (EU) 2017/2394 rendelet végrehajtását az (EU)
2018/302 rendeletbe ütköző Európai Unión belüli jogsértések tekintetében abban az esetben, ha a
vevő az (EU) 2018/3 02 rendelet szerinti fogyasztónak minősül."

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § - Fgytv. 43/B. §
Módosítás jellege: módosítás

68.§

Az Fgytv. 43/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,43/B. § Az (EU) 2017/2394 rendelet 5. cikkének (1) bekezdése, 16. cikkének (1) bekezdése,
valamint 8. cikkének (1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségek, a 17. cikk, a 26. cikk, a
29. cikk, a 30. cikk, a 37. cikk (1) és (3) bekezdése szerinti [információcserére,] információcsere,
továbbá a 39. cikk szerinti értesítési kötelezettség végrehajtásáról a fogyasztóvédelemért felelős
miniszter gondoskodik."

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 70. § - Fgytv. 56. §
Módosítás jellege: módosítás

70.§

Az Fgytv. a következő 56. §-sal egészül ki:

,,56. § Felhatalmazást kap a fogyasztóvédelemért felelős miniszter, hogy a békéltető testületi
tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól, a pályázatok előzetes értékeléséről, a
békéltető testületi tagok díjazásáról szóló részletes szabályokat és az online adásvételi vagy online
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szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kijelölt
[kamara] kamarák által működtetett békéltető [testület] testületek kijelölését rendeletben
állapítsa meg."

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 72. § 
Módosítás jellege: módosítás

72.§

Az Fgytv.
[(l) 36/ C. §] a) 36/C. § (1) bekezdésében az ,,a Magyar Kereskedelemi és Iparkamaránál"
szövegrész helyébe az ,,az MKIK-nál",
[(2)] hl 47. § (14) bekezdésében az ,,a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletből"
szövegrész helyébe az ,,az (EU) 2017/2394 rendeletből",
[(3)] f} 51/A. § (1) bekezdésében az ,,a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet"
szövegrész helyébe az ,,az (EU) 2017/2394 rendelet"
szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 80. § - Vkt. 26/B. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

80.§

A Vkt. 26/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A hajózási hatóság a vizsgabiztosokról Vizsgabiztosi Névjegyzéket [(a továbbiakban:
névjegyzék)] (a továbbiakban e § alkalmazásában: névjegyzék) vezet. A névjegyzék - a
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben
meghatározott adatokon túl - tartalmazza az alábbi adatokat:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) a névjegyzékbe vett személy lakcíme és elérhetőségei (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím),
e) nyilvántartásba vétel száma, időpontja,
d) nyilvántartásba vétel alapját képező engedélyező döntés kelte, száma."

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § - Vkt. 26/C. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

81. § 

A Vkt. a következő 26/C. §-sal egészül ki:

,,26/C. § (1) A hajózási képesítő vizsgára felkészítő tanfolyamon oktatóként (a továbbiakban:
oktató) az vehet részt, aki büntetlen előéletű és akinek a tevékenységét a hajózási hatóság
engedélyezte. [(2) A hajózási hatóság az oktatókról névjegyzéket vezet. A névjegyzék - a
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
törvényben meghatározott adatokon túl - tartalmazza az alábbi adatokat:]
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(2) A hajózási hatóság az oktatókról névjegyzéket vezet. A névjegyzék - a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben
meghatározott adatokon túl - tartalmazza az alábbi adatokat:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) a névjegyzékbe vett személy lakcíme és elérhetőségei (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím),
e) nyilvántartásba vétel száma, időpontja,
dJ nyilvántartásba vétel alapját képező engedélyező döntés kelte, száma."

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 84. § - Vkt. 88. § (1) bekezdést) pont
Módosítás jellege: módosítás

84.§

A Vkt. 88. § (1) bekezdése a következő r)-t) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány)
,,t) a vizsgaközpont felügyeleti szerve által kiszabható bírság [kiszabásának részletszabályait]
kiszabása részletszabályainak"
(rendeletben történő megállapítására.)

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 86. § - Vkt. 89/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

86.§

A Vkt. a következő 89/A. §-sal egészül ki:

,,89/A. § (1) Az e törvénynek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi _törvénnyel (a továbbiakban:
Módtv.) megállapított 26/B. § (1) bekezdése szerinti névjegyzékben [a 2019. június 30.] a Módtv.
által megállapított 26/B. § (1) bekezdés hatálybalépésének napján szereplő vizsgabiztost úgy kell
tekinteni, hogy a vizsgabiztosi tevékenység folytatásához engedéllyel rendelkezik. [A 2019.
június 30.] A Módtv. által megállapított 26/C. § (1) bekezdés hatálybalépésének napjáig hajózási
képesítő vizsgára felkészítő tanfolyamon oktatóként szereplő oktatót [2019. december 31-ig] úgy
kell tekinteni, hogy az oktatói tevékenység folytatásához engedéllyel rendelkezik."

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 94. § - Eht. 145/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

94.§

Az Eht. a 145. §-t követően a következő alcím címmel és 145/A. §-sal egészül ki:

,,Riasztási és veszélyhelyzeti SMS tájékoztatás

145/A. § (1) A mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltató a
lakosság riasztásának és veszélyhelyzeti tájékoztatásának érdekében biztosítja ezen információk
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célba juttatását SMS útján [abban az esetben is, ha az előfizető nyilatkozatával az SMS
szolgáltatások tiltásának beállítását kérte]."

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 95. § - Eht. 182. § (1) bekezdés h) pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

95.§

Az Eht. 182. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendelettel állapítsa meg)

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 104. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

104.§

A Vtv. A vasúti pályahálózathoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés alcíme a következő 51/A.
§-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 108. § (2) bekezdés - Vtv. 88. § (2) bekezdés 38. pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Vtv. 88. § (2) bekezdése a következő 38. és 39. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
,,38. a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő [munkakört] munkakör betöltéséhez
szükséges vizsgán való részvételért fizetendő díjak körét és mértékét, valamint azok megfizetésére
vonatkozó részletes szabályokat az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben,"
(rendeletben állapítsa meg.)

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 109. § e) pont
Módosítás jellege: módosítás

109.§

A Vtv.
e) 33. § (1) bekezdésében a ,,nemzeti biztonsági szabályokban" szövegrész helyébe a ,,nemzeti
szabályokban" szöveg,
lép.

Módosítópont sorszáma: 34.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 112. § 
Módosítás jellege: módosítás

112. § 

A Gyftv. 18/B. § (1) bekezdésében az ,,[a] A 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet" szövegrész helyébe az ,,[a] A fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős
nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a
továbbiakban: (EU) 2017/2394 rendelet]" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 114. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Hatályát veszti a Vet[.]
a) 3. § 7a. és 7b. pontja,
b) 3. § 61. pontjában az,,, ide nem értve az elektromos gépjármű töltését" szövegrész,
e) 3. § 61a. pontja,
d) 39. § (1) bekezdés b) pontjában a ,,vagy" szövegrész,
[d)J<i)_ 74. § (1) bekezdés k) pontja,
[e)Jf} az ,,Elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedély" [alcíme]alcím címe és a 90/B. §,
valamint
l/)Jg)_ 170. § (1) bekezdés 49. pontja.

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 116. § 
Módosítás jellege: módosítás

116. § 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi
XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.)
a) 28. § (1) bekezdésében az ,,[a] A 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet"
szövegrész helyébe az ,,[a] A fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti
hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a
továbbiakban: (EU) 2017/23 94 rendelet]",
b) 56. § (3) bekezdés a) pontjában az ,,a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős
nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk ( 1) bekezdésének és melléklete 16. pontjának" szövegrész
helyébe az ,,az (EU) 2017/2394 rendelet 5. cikk (1) bekezdésének és melléklete 9. pontjának"
szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 119. § 
Módosítás jellege: módosítás

119. § 
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Az Mttv. 183. § (2) bekezdésében az ,,a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős
nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet" szövegrész helyébe az ,,a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti
hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a
továbbiakban: (EU) 2017/2394 rendelet]" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 121. § 
Módosítás jellege: módosítás

121. § 

A Szabs. tv. [124. §-a a következő (4a)] 125. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

,,[(4a)] lli} A bíróság a fiatalkorú eljárás alá vont személy jogai gyakorlásának, kötelezettségei
teljesítésének elősegítése és kímélete érdekében a tárgyalásról vagy annak meghatározott részéről
a nyilvánosságot kizárhatja."

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 133. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 186. § (3) bekezdésében az ,,a
fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti
együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
4. cikk (1) és (6) bekezdésének" szövegrész helyébe az ,,az (EU) 2017/2394 rendelet 5. cikk (1) és
9. cikk (3) bekezdésének" szöveg lép.["]

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 137. § - 2013. évi CCXXXV. törvény 90. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

137. § 

Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 90. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

,,(2) Ez a törvény [a következő uniós jogi aktus végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg a Felügyelet eljárásában:
A fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti
együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017.
december 12-i (EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (6)-(7)
bekezdése.] a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti
együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december
12-i (EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (6)-(7) bekezdése
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg a Felügyelet eljárásában."

Módosítópont sorszáma: 41.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 146. § 
Módosítás jellege: módosítás

146.§

(1) A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény
(a továbbiakban: Ekpt.) 18/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vasúti igazgatási szervfeladat- és hatáskörébe tartozik[: V 
,,a) az 5. alcím szerinti bejelentések vizsgálata, hiánypótlásra felszólítás, a bejelentésre vonatkozó
követelményeket nem teljesítő személyre vagy szervezetre vonatkozóan bírság kiszabása, a
jogszabályszerű bejelentésre vonatkozó követelményeket nem teljesítő személy vagy szervezet
tevékenységének megtiltása,"

(2) Az Ekpt. 18/A. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vasúti igazgatási szervfeladat- és hatáskörébe tartozik[:V 
,,e) az egyéb kötöttpályás tevékenységet végző személyekről és szervezetekről felelősségi körébe
tartozó baleseti károk megtérítésére való alkalmassággal kapcsolatos kormányrendeletben
meghatározott részletes szabályoknak való folyamatos megfelelés ellenőrzése, a feltételek nem
teljesítése esetén az érintett tevékenység megtiltása,"
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II. rész

Módosítópont sorszáma: 42.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Szövegrész a javaslatban Szövegrész helyesen
1. 2. § 1. pont a) alpont portfoliókezelési portfóliókezelési
2. 2. § 5. pont értékpapírszámla vezetést értékpapírszámla-vezetést
3. 2. § 7. pont a) alpont e-mail címet e-mail-címet
4. 10. § (1) bekezdés hozzák hozzák a

szerepvállalási szerepvállalási
5. 12. § (2) bekezdés d) portfólió-forgalom portfólióforgalom

pont
6. 15. § (4) bekezdés akik, vagy amelyek akik vagy amelyek
7. 23. § ( 1) bekezdés köteles honlapján köteles a honlapján
8. 23. § (3) bekezdés 1 %-át 1%-át
9. 29. § (2) bekezdés hatályba lépést hatálybalépését
10. 29. § (3) bekezdés hatályba lépését hatálybalépését
11. 29. § (7) bekezdés - hatályba lépésekor hatálybalépésekor

kétszer
12. 33. § - Kkt. 18. § (13) képesítés megszerzési képesítésmegszerzési

bekezdés
13. 43. § - Lt. 3/C. § (11) repülés biztonság repülésbiztonság

bekezdés
14. 45. § (2) bekezdés - Lt. ide értve ideértve

50/A. § (2a) bekezdés,
103. § - Vtv. 36. § (11)
bekezdés

15 61. § (3) bekezdés - a munka törvénykönyvéről A munka törvénykönyvéről
Fgytv. 24. § (5)
bekezdés

16. 62. § - Fgytv. 25. § (5) említ említi
bekezdés

17. 80. § - Vkt. 26/B. § (2) e-mail e-mail-
bekezdés b) pont, cím -cím
81. § - Vkt. 26/C. § (2)
bekezdés b) pont

18. 94. § alcím SMS tájékoztatás SMS-tájékoztatás
19. 94. §-Eht. 145/A. § (1) SMS SMS-

bekezdés szolgáltatások szolgáltatások
20. 103. § - Vtv. 36. § (11) kivéve kivéve,

bekezdés ha ha
21. 104. § - Vtv. 51 /A. § (1) megkülönböztetés-mentes megkülönböztetésmentes

bekezdés
22. 143. § 413/A. §-al 413/A. §-sal
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Indokolás

1. Hivatkozás pontosítás.
2. Nyelvhelyességi pontosítás.
3. Nyelvhelyességi pontosítás.
4. Nyelvhelyességi pontosítás.
5. Jogtechnikai pontosítás.
6. A hatályba léptető rendelkezés pontosítása.
7. Jogtechnikai módosítás: a fogalomhasználat egységesítése.
8. A módosítás nyomán a szabályozás jobban leköveti a valós piaci és gazdasági működést

azáltal, hogy az elektromos töltőberendezés üzemletetése alapesetben magába foglalja az
elektromobilitási szolgáltatás nyújtását is, utóbbi azonban nem szükségképpeni tevékenység,
azaz az üzemeltető nem köteles szolgáltatást is nyújtani, azt kiszervezheti. Az, aki nem
üzemeltet, csak szolgáltat, az elektromobilitási szolgáltató. A módosítás célja, hogy a
szabályozás eleget tegyen a 2014/94/EU Irányelvben foglalt követelménynek, miszerint az
elektromos töltőberendezés üzemeltető az elektromobilitás szolgáltatásnyújtás lehetőségét
biztosíthatja az elektromobilitás szolgáltató számára. Ennek folyományaként nem szükséges
az alapértelmezett szolgáltató fogalma, ugyanakkor ez a változtatás az üzemeltetésre és a
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó valamennyi szabály felülvizsgálatát szükségessé teszi.
[45/B. §] A törvény az értelmező rendelkezések, fogalmak meghatározása során alapvetően az
Irányelv definícióiból indult ki, azok tartalmi szempontból legpontosabb átültetésére
törekedve. Az értelmező rendelkezésekben meghatározott fogalmak az elektromos
járműtöltési szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 170/2017. (VI. 29.) Korm. rendeletben írt
fogalmakat jelentős részben átvéve további meghatározásokkal bővültek. A törvény
mindemellett az Irányelvben nem szabályozott, azonban a magyarországi elektromobilitás piac
megfelelő kialakításához szükséges - az Irányelvben fogalom-meghatározás nélkül használt -
további fogalmakat határoz meg, mint például az ,,elektromobilitás szolgáltatás". A
törvényjavaslat a nyilvános töltőberendezés fogalmába beleérti a bevásárlóközpontok és
plázák parkolóit is.
[45/C. §] Az üzemeltetői szerepkör engedélyhez kötött, az elektromos töltőberendezés
üzemeltetők minimális feladata a töltőberendezés műszaki üzemeltetése és karbantartása,
valamint a műszaki üzemzavarok elhárítása. Az üzemeltető főszabályként szolgáltatást is
nyújt, s ebben az esetben az eseti töltés lehetőségének megteremtése is kötelezettsége. Az
Irányelv előírásaira tekintettel szakmailag indokolt, hogy az üzemeltetési engedély alapját ne
a tulajdonolt töltőállomások, hanem a műszaki üzemeltetési tevékenység ellátására való
alkalmasság képezze. Ez az alkalmasság műszaki, szervezeti és személyi feltételek teljesítését
jelenti, amelyet a végrehajtási rendelet szabályoz. Az engedély a kérelmezőt a töltőállomás
üzemeltetési tevékenységre általánosságban feljogosítja. Az üzemeltetési engedélykérelemben
az elektromos töltőberendezés üzemeltető megjelöli, ha az elektromobilitás szolgáltatásnyújtás
más elektromobilitás szolgáltatóval megkötött szerződés keretében, elektromobilitás
szolgáltató által biztosított. Az engedélyben megállapításra kerül az elektromobilitás
szolgáltató személye is abban az esetben, ha az üzemeltető nem kíván elektromobilitás
szolgáltatási tevékenységet folytatni. Ebben az esetben a Magyar Energetikai és Közmű
szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) nyilvántartást vezet a szolgáltatókról. A Hivatal
által vezetett nyilvántartás regisztratív, vagyis az elektromobilitás szolgáltatók a Hivatal felé
történő bejelentést megteszik, ezt a Hivatal nyilvántartja, azonban a nyilvántartásba történő
bejegyzés ténye nem keletkeztet jogot kötelezettséget, és az nem minősül nyilvános, közhiteles
nyilvántartásnak.
[45/D. §]Vet.szerinti hálózati engedélyes az ún. harmadik energiaügyi csomag szétválasztási
szabályainak való megfelelés miatt sem üzemeltető, sem szolgáltató nem lehet. Az
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elektromobilitás szolgáltatás bejelentés köteles tevékenység, a Hivatal felé intézett bejelentés
után folytatható.
[45/E. §] Az elektromobilitás szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjakat az üzemeltető
határozza meg, amennyiben ő biztosítja az elektromobilitás szolgáltatásnyújtást az
elektromobilitás felhasználóknak, amennyiben ezt az elektromobilitás szolgáltató
bevonásával, a vele kötött szerződés keretében teszi meg, úgy az elektromobilitás szolgáltató
számol el az elektromobilitás felhasználókkal. Az elektromobilitás felhasználók által fizetendő
díjakra nézve a törvény az átláthatóság, és összehasonlíthatóság követelményét határozza meg.
A törvény a felhasználók, fogyasztók védelme érdekében rendelkezik az engedélyes
tevékenységének hatósági felügyeletéről, és a jogszabálysértő magatartásnak az arányosság és
fokozatosság elvei szerinti történő szankcionálásáról.

9. Az intelligens közlekedési rendszerek (ITS-ek) fejlett alkalmazások célja, hogy innovatív
szolgáltatásokat nyújtsanak a különféle közlekedési módokhoz és a forgalomirányításhoz
kapcsolódóan, valamint lehetővé tegyék a különböző felhasználók számára, hogy jobb
tájékoztatást kapjanak, és biztonságosabb, összehangoltabb és ,,okosabb" módon
használhassák a közlekedési hálózatokat. Az EU álláspontja, hogy az előírások elfogadásának,
a szabványokra vonatkozó megbízások kiadásának, valamint az ITS-alkalmazások és -
szolgáltatások kiválasztásának és kiépítésének valamennyi érdekelt fél szükségleteinek
értékelésén kell alapulnia, és meg kell felelnie az EU által előírt követelményeknek. Az ITS
fontos szerepet tölthet be a közlekedésbiztonság javításában, például olyan balesetérzékelő és
forgalomfigyelő rendszerek alkalmazása révén, amelyek képesek a közlekedőket valós idejű
információkkal ellátni. A nemzeti hozzáférési pont lényege, hogy valamely digitális
interfészen keresztül biztosítva legyen a jogszabályok által meghatározott adatokhoz történő
hozzáférés minden felhasználó számára. Továbbá a közúti árufuvarozást érintő bűnözés
megelőzése, valamint a biztonságos tehergépjármű-parkolók létesítése és az adatvédelmi
követelmények érvényre jutása céljából fontos, hogy a tagállamok összessége harmonizált és
egyöntetű megközelítést alakítson ki a tehergépjárművek és haszongépjárművek biztonságos
és védett parkolóhelyekkel való ellátására szolgáló információs szolgáltatásoknak az Unió
területén történő nyújtásához. Maga a szabályozás lehetőséget teremt arra, hogy az Európai
Unió által megkövetelt, a tárgykörhöz kapcsolódó harmonizációs feladatok megvalósíthatók
legyenek.

10. Jogtechnikai pontosítás.
11. A végrehajtási részletszabályok megalkotására jogalkotási felhatalmazást biztosító szabály.
12. Jogtechnikai pontosítás (átszámozás).
13. Szükséges átmeneti rendelkezés beillesztése annak érdekében, hogy a jelenleg

repülőtérrenddel és repülőtéri kézikönyvvel is rendelkező repülőtérnek legyen megfelelő ideje
felkészülni a repülőtérrend kivezetésére.

14. Jogtechnikai módosítás.
15. Jogtechnikai módosítás.
16. Lásd a T/6343/13/1. számú képviselői módosító javaslat indokolását.
17. Lásd a T/6343/13/2. számú képviselői módosító javaslat indokolását.
18. Lásd a T/6343/13/3. számú képviselői módosító javaslat indokolását.
19. Lásd a T/6343/13/4. számú képviselői módosító javaslat indokolását.
20. Lásd a T/6343/13/5. számú képviselői módosító javaslat indokolását.
A 16-20. pontok tartalmilag összefüggnek.
21. Jogtechnikai módosítás: hivatkozás pontosítása.
22. Jogtechnikai pontosítás.
23. Nyelvhelyességi pontosítás.
24. Kodifikációs pontosítás.
25. Jogtechnikai pontosítás.
26. Jogtechnikai pontosítás.
27. Jogtechnikai pontosítás.
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28. Az átmeneti rendelkezések kodifikációs jellegű pontosítása.
29. Pontosító jellegű, a rendelkezésre álló technológiai megoldások miatt szükséges módosítás.
30. Jogtechnikai pontosítás.
31. Kodifikációs pontosítás.
32. Nyelvhelyességi pontosítás.
33. Kodifikációs pontosítás.
34. Jogtechnikai pontosítás.
35. Jogtechnikai pontosítás.
36. Jogtechnikai pontosítás.
37. Jogtechnikai pontosítás.
38. A módosítás rendszertanilag a szabálysértési törvény 125. §-ához illeszkedik, ezért szükséges

a jogtechnikai pontosítás.
39. Jogtechnikai pontosítás.
40. Jogtechnikai pontosítás.
41. Jogtechnikai pontosítás.
42. Nyelvhelyességi táblázat.
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