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Összegző jelentés

az egyes energiahatékonysági tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslathoz (T/13667.) 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  –  2020.  december  3-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  módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  Bizottság  kormánypárti  tagjainak
javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

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

A Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2020. december 3-án lezárta.

Budapest, 2020. december 3.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az egyes energiahatékonysági tárgyú törvények módosításáról szóló T/13667. számú
törvényjavaslathoz benyújtott, T/13667/4. 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 rövidítés:
Ehat. Tv.: az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/13667/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (3) bekezdés - Ehat. Tv. 1. § 15b. pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Ehat. Tv. 1. §-a a következő 15a. és 15b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)

„15b. fűtési rendszer: a beltéri légkezelés egy adott formájához szükséges komponensek olyan
kombinációja, [melynek]amelynek révén növelhető a hőmérséklet;”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/13667/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § (8) bekezdés - Ehat. Tv. 1. § 28a. és 28b. pont
Módosítás jellege: módosítás

(8) Az Ehat. Tv. 1. §-a a következő 28a. és 28b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)

„28a.  [szellőző  rendszer:  ]szellőzőrendszer:  a  2009/125/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi
irányelvnek a  szellőztetőberendezések  környezettudatos  tervezésére  vonatkozó  követelmények
tekintetében  történő  végrehajtásáról  szóló,  2014.  július  7-i  1253/2014/EU bizottsági  rendelet
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szerinti szellőztetőberendezés;
28b. támogatandó háztartás: az a kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartás, amely által használt
lakóépületben a lakóépület 20 °C fokra való fűtéséhez és melegvíz készítéshez kapcsolódó, a
háztartásra jutó éves energiaköltség meghaladja a háztartás éves jövedelmének [25 %-át]25%-át,
ahol  az  éves  energiaköltség  és  a  háztartás  éves  jövedelme  a  2020-tól  kezdődő,  a  számítás
időpontjában lezárt naptári évek energiaköltségének, illetve átlagjövedelmének számtani átlaga;”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/13667/4/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Ehat. Tv. 6. § 5. pont
Módosítás jellege: módosítás

7. §

Az Ehat. Tv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

A Kormány
5. kidolgozza a végfelhasználási  energiamegtakarítás eléréséhez a végső felhasználók körében
szükséges,  a  13.  §  [(2)](1) bekezdése  szerinti  szakpolitikai  intézkedéseket  (a  továbbiakban:
szakpolitikai intézkedések) és ellenőrzésük rendszerét;”

T/13667/4/3-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4., 5. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/13667/4/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § - Ehat. Tv. 6. § 16. pont
Módosítás jellege: módosítás

7. §
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Az Ehat. Tv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

A Kormány
16. a 12. § (2) bekezdés szerinti kötelezettségi időszakban olyan irányítási rendszert vezet be,
amely alapján biztosítja, hogy a [13. § (2) bekezdés szerinti ]szakpolitikai intézkedések alapján
elérhető éves új energiamegtakarítás ne legyen kevesebb a végfelhasználási energiamegtakarítás e
törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben rögzített éves célértékeinél, és szükség esetén
megfelelő intézkedéseket határoz meg arra az esetre, ha az előrehaladás mértéke nem kielégítő;”

T/13667/4/3-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4., 5. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/13667/4/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Ehat. Tv. 13. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

12. §

Az Ehat. Tv. 11. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„(2)  [Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  eszközöket  (a  továbbiakban:  ]A  szakpolitikai
[intézkedések)]intézkedéseket az  e  törvényben  és  a  végrehajtására  kiadott  kormányrendeletben
meghatározott  követelményeknek  megfelelően  kell  kidolgozni.  A  szakpolitikai  intézkedések
kidolgozásakor figyelembe kell venni a támogatandó háztartások számának csökkentésére irányuló
célkitűzéseket.”

T/13667/4/3-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4., 5. 

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

4



Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/13667/4/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Ehat. Tv. 13. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

12. §

Az Ehat. Tv. 11. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„(6)  A  második  kötelezettségi  időszak  során  elérendő  végfelhasználási  energiamegtakarítás
mértékéről,  annak  kiszámítási  módjáról,  a  kapcsolódó  szakpolitikai  intézkedésekről  és  az
alkalmazásukra vonatkozó, az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott
kötelező  tartalmi  elemekkel  rendelkező  módszertanokról  az  energiapolitikáért  felelős  miniszter
jelentést készít,  [melyet]amelyet az integrált nemzeti energia- és klímaterv részeként nyújt be az
Európai Bizottság részére.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/13667/4/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (1) bekezdés - Ehat. Tv. 14. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

13. §

(1) Az Ehat. Tv. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. §

(1)  A  végfelhasználási  energiamegtakarítás  eléréséhez  alkalmazott,  13.  §  (1)  bekezdés  a)-g)
[pontjaiban]pontjában meghatározott  szakpolitikai  intézkedések  (a  továbbiakban:  alternatív
szakpolitikai  intézkedések)  megvalósításáért  és  nyomon  követéséért  felelős  közfeladatot  ellátó
szervezet (a továbbiakban: végrehajtó hatóság)”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
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Módosítópont: T/13667/4/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (3) bekezdés - Ehat. Tv. 15/E. § (3) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Ehat. Tv. 12/A. alcíme a következő 15/D-15/F. §-sal egészül ki:

„(3) A támogatandó háztartások vonatkozásában kezelt személyes adatok:
a)  a  [háztartást  vezető  személy  ]támogatandó  háztartással  érintett  ingatlan  jogszerű
használójának, ennek hiányában az ingatlan tulajdonosának (a továbbiakban: háztartást vezető)
neve,”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/13667/4/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § - Ehat. Tv. 43. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

19. §

Az Ehat. Tv. a következő VIII/A. Fejezettel egészül ki:

„43. §

(1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pontja
szerinti épületet vagy több épületet együttesen ellátó

a)  70  kW-nál  nagyobb  effektív  névleges  teljesítményű  fűtési  rendszer  vagy  kombináltan
helyiségfűtési és [szellőző rendszer]szellőzőrendszer,
b)  70  kW-nál  nagyobb  effektív  névleges  teljesítményű  légkondicionáló  rendszer  vagy
kombináltan légkondicionáló és [szellőző rendszer]szellőzőrendszer

hozzáférhető részeinek vonatkozásában rendszeres energetikai felülvizsgálatot kell készíteni.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/13667/4/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § - Ehat. Tv. 43. § (4) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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19. §

Az Ehat. Tv. a következő VIII/A. Fejezettel egészül ki:

„(4) Nem szükséges energetikai felülvizsgálat az épületautomatizálási és -szabályozási rendszerrel
felszerelt, 290 kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményű fűtési rendszerrel, kombinált fűtési
rendszerrel,  kombinált  helyiségfűtési  és  szellőzőrendszerrel,  légkondicionáló  rendszerrel  vagy
kombinált  légkondicionáló  és  [szellőző  rendszerrel  ]szellőzőrendszerrel  rendelkező  nem
lakóépületek esetében, ha azok épületautomatizálási és -szabályozási rendszere alkalmas”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/13667/4/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § - Ehat. Tv. 43/B. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

19. §

Az Ehat. Tv. a következő VIII/A. Fejezettel egészül ki:

„(5) Az éves felügyeleti díj határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén, a Hatóság a
határidő lejártát követően kötelezettség teljesítésének elmulasztását megállapító és a díjfizetésére
kötelező  határozatot  hoz.  A végleges  határozatban  megállapított  [az  ]éves  felügyeleti  díj  adók
módjára behajtandó köztartozás.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/13667/4/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § (2) bekezdés - Ehat. Tv. 44. § c) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Ehat. Tv. 44. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„c)  a  végfelhasználási  energiamegtakarítás  alapját  képező  energiamennyiség  kiszámítására
vonatkozó számítási módszert, a végfelhasználási energiamegtakarítás mértékének csökkentésére
vonatkozó  szabályokat[,] és  a  [kötezettségi]kötelezettségi rendszerre  vonatkozó
energiamegtakarítási átváltási tényezőket,”
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(rendeletben állapítsa meg.)

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

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/13667/4/13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § (5) bekezdés - Ehat. Tv. 44. §
Módosítás jellege: módosítás

(5) Az Ehat. Tv. 44. §-a a következő v)-y) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„v)  az  energetikai  felülvizsgálatra  vonatkozó  nyilvántartási  rendszer  működésének
részletszabályait,  [valamint ]a nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos  [adatszolgáltatásnak a ]
adatszolgáltatás  rendjét[,] és  –  a  személyes  adatok kivételével  –  a  nyilvántartási  rendszerhez
szükséges  adatok  körét,  valamint  a  nyilvántartásba  vétel  és  a  nyilvántartásból  való  törlés
részletszabályait,
w) az energetikai felülvizsgálattal kapcsolatos hatósági feladatokat ellátó hatóság kijelölését, az
energetikai  felülvizsgálat  ellenőrzésére,  valamint  annak  teljesítésének  ellenőrzésére  és  az
energetikai felülvizsgálattal kapcsolatos kötelezettségek megszegése esetén [a ]kiszabható bírság
mértékére vonatkozó szabályokat,
x) az energetikai felülvizsgáló képzésére vonatkozó részletszabályokat,
y) az energetikai felülvizsgálatra vonatkozó egyéb részletszabályokat”

(rendeletben állapítsa meg.)

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

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/13667/4/14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (1) bekezdés - Ehat. Tv. 48. § (16) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

23. §

(1) Az Ehat. Tv. 48. §-a a következő (16)-(18) bekezdéssel egészül ki:

„(16) A Hivatal a [2020]2021. évben esedékes energiamegtakarítás mértékéről 2021. március 31-ig
hoz határozatot, [melyhez]amelyhez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal [2020. december]2021. január
31-ig nyújt a 15/C. § (2) bekezdése szerint adatot.”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/13667/4/15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. § (2) bekezdés - Ehat. Tv. 48. § (19) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Ehat. Tv. 48. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:

„(19) A 2022. január 1-jét megelőzően [már ]jogszerűen üzembe helyezett, 43. § (1) bekezdésében
meghatározott  rendszerek  vonatkozásában az  energetikai  felülvizsgálatot  első alkalommal  2025.
december 31-ig kell elvégeztetni.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/13667/4/16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

24. §

(1) Az Ehat. Tv. 49. § (1) bekezdése a következő c)-e) [pontokkal]ponttal egészül ki:

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

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/13667/4/17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § (2) bekezdés - Ehat. Tv. 49. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Ehat. Tv. 49. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 2. § (3) és (4) bekezdése, a 4. § (4) [és (5) ]bekezdése, a 6. § 6. és 18. pontja, a 7. § a) és b)
pontja, továbbá a 13. § (6) bekezdése az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a
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663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a
2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az
525/2013/EU  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló,  2018.
december 11-i (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/13667/4/18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. §
Módosítás jellege: módosítás

25. §

Az Ehat. Tv.
a) 2. § (1) bekezdésében a „2020-ra” szövegrész helyébe a „2020-ra és 2030-ra” szöveg,
b)  7.  §-ának nyitó  szövegrészében a  „Magyar  Energetikai  és  Közmű-szabályozási  Hivatal  (a
továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg,
c) 21/B. § (1) bekezdés b) pontjában a „MEKH” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg,
c)  21/B.  §  (2)  bekezdés  b)  pontjában  a  „MEKH” szövegrész helyébe a  „Hivatal”  szöveg,  az
„almérők adatait” szövegrész helyébe az „almérők mérési adatait” szöveg

lép.

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