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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény módosításáról szóló T/13678. számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

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

1. §

(1)  A villamos  energiáról  szóló  2007.  évi  LXXXVI.  törvény  (a  továbbiakban:  Vet.)  3.  §-a  a
következő 3. és 3a. ponttal egészül ki:
(E törvény [alkalmazásában:)]alkalmazásában)

„3.  Aggregálás:  az  elosztó,  átviteli  hálózatra  vagy  magánvezetékre  csatlakozó  erőművek,
felhasználói  berendezések,  villamosenergia-tárolók  kombinálása, valamely  villamosenergia-
piacon értékesítés, vásárlás vagy aukció céljából;”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Vet. 3. §-a a következő 7a. és 7b. ponttal egészül ki:
(E törvény [alkalmazásában:)]alkalmazásában)

„7a.  Adatgazdálkodás:  a  villamosenergia-ellátási  szabályzatokban  meghatározott[,  a]
fogyasztásmérési és fogyasztási adatok, valamint a kereskedőváltáshoz, az aggregátorváltáshoz, a
keresletoldali  szabályozáshoz és  az egyéb szolgáltatásokhoz szükséges adatok cseréjére  és  az
adatokhoz történő hozzáférésre vonatkozó  azon  szabályok összessége,  [amely]amelyek mentén
az  adatok  beszerzése,  összegyűjtése,  validálása,  tárolása,  védelme,  feldolgozása  történik,  és



[amely  biztosítja]amelyek  biztosítják az  adatokhoz  való  [megkülönböztetés-
mentes]megkülönböztetésmentes,  egyidejű  és  könnyű  hozzáférést,  a  kiberbiztonság  és
adatvédelem legmagasabb fokát, valamint az adatkezelők pártatlanságát;”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Vet. 3. §-a a következő 17a. és 17b. ponttal egészül ki:
(E törvény [alkalmazásában:)]alkalmazásában)

„17b. Együttesen tevékenykedő aktív felhasználók: olyan felhasználók, akik közös csatlakozási
ponton keresztül csatlakoznak a közcélú hálózatra, és az általuk vagy az együttesen tevékenykedő
csoport  valamely  aktív  felhasználó  tagja  által  termelt  vagy tárolt  villamos  energiát  a  közös
csatlakozási  ponton  felhasználják,  a  közcélú  hálózatra  betáplálják,  vagy  fogyasztásuk  vagy
betáplálásuk rugalmasságát  felajánlják,  úgy,  hogy az nem minősül  önálló  foglalkozásuk vagy
elsődleges gazdasági tevékenységük céljából kifejtett tevékenységnek;”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Vet. 3. § 53. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény [alkalmazásában:)]alkalmazásában)

„53.  Rendszerszintű  szolgáltatás:  az  átviteli  rendszerirányító  által  a  villamosenergia-rendszer
mindenkori  egyensúlyának  és  az  átvitel  megfelelő  minőségének  fenntartása  érdekében  –
különösen a 2019/943/EU rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti kiegyenlítő szabályozás és a nem
frekvenciavonatkozású kisegítő szolgáltatások útján – biztosított szolgáltatások összessége;”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) A Vet. 3. §-a a következő 53a. és 53b. ponttal egészül ki:
(E törvény [alkalmazásában:)]alkalmazásában)

„53a. Elosztói rugalmassági szolgáltatás: az elosztóhálózat zavartalan és biztonságos működtetése
és üzemvitele folyamatos biztosítása és hatékonyabbá tétele, valamint a villamosenergia-ellátás
minőségének fenntartása érdekében az elosztó által piaci alapú eljárások keretében igénybe vett
szolgáltatások  összessége,  ideértve  a  2019/943/EU rendelet  2.  cikk  26.  pontja  szerinti  teher-
újraelosztást és a nem-frekvenciavonatkozású kisegítő szolgáltatásokat, valamint  [az ]egyéb az
elosztó  hálózati  szűk  keresztmetszet  kezelésére  irányuló  szolgáltatásokat  és  az  elosztói
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üzemirányítást támogató szolgáltatásokat;”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) A Vet. 3. § 67. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény [alkalmazásában:)]alkalmazásában)

„67.  Villamosenergia-ellátási  [Szabályzatok:]szabályzatok: a  villamosenergia-rendszer
működésére vonatkozó szabályokat, eljárásokat és módszereket tartalmazó üzemi szabályzat, a
kereskedelmi,  elszámolási-mérési  és  adatforgalmi  megállapodások minimális  tartalmi  elemeit,
egyes  nemzetközi  kereskedelmi  feltételeket,  továbbá  a  rendszerszintű  szolgáltatásokra  és  a
szervezett villamosenergia-piac működésére vonatkozó főbb szabályokat tartalmazó kereskedelmi
szabályzat, valamint az elosztó hálózat működésére és az elosztói rugalmassági szolgáltatásokra
és azok beszerzésére, igénybevételére és elszámolására vonatkozó elosztói szabályzat, továbbá a
nemzetközi üzemi és kereskedelmi szabályzat;”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) A Vet. 3. §-a a következő 69a. ponttal egészül ki:
(E törvény [alkalmazásában:)]alkalmazásában)

„69a. Villamosenergia-megosztás: aktív felhasználó vagy energiaközösség által termelt villamos
energia  közvetlenül  más  felhasználó  vagy  energiaközösség  részére  történő  értékesítése  vagy
ellenérték nélküli átadása a közcélú hálózaton vagy magánvezetéken keresztül;”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8) A Vet. 3. §-a a következő 72. ponttal egészül ki:
(E törvény [alkalmazásában:)]alkalmazásában)

„72. Villamosenergia-piac: az energiával, kapacitással, valamint az átviteli vagy elosztó rendszer
üzemeltetéséhez szükséges szolgáltatásokkal bármilyen időszakban történő kereskedésre szolgáló
platform,  a  határidős,  a  másnapi  és  a  napon  belüli  piacokat,  a  tőzsdén  kívüli  piacokat  és  a
szervezett villamosenergia-piacot is ideértve;”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (9) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

(9) A Vet. 3. §-a a következő 78-80. ponttal egészül ki:
(E törvény [alkalmazásában:)]alkalmazásában)

„78.  Szerződésmegszüntetési  díj:  a  villamosenergia-kereskedő  vagy  az  aggregátor  által  a
villamosenergia-vásárlási vagy aggregálási szerződés felhasználó általi megszüntetése esetén a
felhasználóra kiszabott díj vagy pénzügyi szankció;
79. Kereskedőváltással kapcsolatos díj: a villamosenergia-kereskedő vagy az aggregátor vagy a
hálózati  engedélyes  által  a  kereskedőváltás  vagy  az  aggregátorváltás  esetén  közvetve  vagy
közvetlenül  a  felhasználóra  vagy  aggregálásban  részt  vevőre  kiszabott  díj  vagy  pénzügyi
szankció, ideértve a szerződésmegszüntetési díjat is;
80.  Kereskedőváltás  technikai  folyamata:  az  a  folyamat,  amely  során  a  villamosenergia-
kereskedő  a  hálózati  engedélyes  felé  nyilatkozatot  tesz  a  kereskedőváltás  tényéről  és  azt  a
hálózati  engedélyes  átvezeti  a  rendszerében,  amelynek  kezdő  időpontja  a  kereskedőváltásra
irányuló  felhasználói  kérelem  hálózati  engedélyesnek  történő  kézbesítésének  napja,  záró
időpontja  pedig  az  az  időpont,  amikor  a  hálózati  engedélyes  kereskedőváltás  átvezetésére
vonatkozó nyilatkozatát az érintett villamosenergia-kereskedő számára kézbesítik.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Vet. 5. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

A Vet. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  Az  átviteli  rendszerirányító  a  20.  §  (2)  [bekezdés]bekezdése szerinti  piaci  alapú  eljárás
eredménytelensége és az elosztó a  32/A.  § (1)  [bekezdés]bekezdése szerinti  piaci  alapú eljárás
eredménytelensége, vagy a Hivatal 32/B. § (2) bekezdése szerinti döntése esetén a legkisebb költség
elvének és a 2019/943/EU rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével  – ide nem értve a 36. §
(1)  és  (2)  bekezdése  szerinti  eseteket  –  bármikor  igényelheti  bármely  üzemeltetésre  alkalmas
villamosenergia-tároló  vagy  [termelő]-termelő berendezés  –  a  keresletoldali  szabályozásra
alkalmas felhasználói berendezést is ideértve – hálózatra kapcsolását, leállítását, vagy korlátozását.
Az  igénybevétel  feltétele,  hogy az  átviteli  rendszerirányító  vagy az  elosztó  annak  költségeit  a
2019/943/EU rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével vállalja. A költségek vállalása esetén
az igény teljesítése nem tagadható meg.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Vet. 16. § n) pont
Módosítás jellege: módosítás
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5. §

A Vet. 16. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az átviteli rendszerirányító feladatai a villamosenergia-ellátás biztonságával, az átviteli és elosztó
hálózatok üzemével kapcsolatban)

„n)  az  átviteli  hálózathoz  történő csatlakozás  és  hozzáférés,  valamint  az  ezekkel  kapcsolatos
információk  biztosítása,  beleértve  az  átviteli  hálózati  csomópontokon  kiadható  kapacitás
mértékének  a  [hat  havi  ]hathavi  rendszerességgel  történő  meghatározását  és  hozzáférhetővé
tételét is,”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (1) bekezdés - Vet. 24. § (1) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1) A Vet. 24. § (1) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(A  hálózati  engedélyesek  a  villamosenergia-rendszer  együttműködése,  az  átviteli  és  elosztó
hálózathoz való hozzáférés biztosítása érdekében kötelesek)

„e) olyan adat- és  [információ-csere folyamatokat ]információcsere-folyamatokat  működtetni,
amelyek  biztosítják,  hogy a  rendszerszintű,  a  rugalmassági  és  a  kereskedelmi  szolgáltatások
tervezéséhez,  beszerzéséhez  és  elszámolásához  szükséges  adatok  az  egyenlő  bánásmód
követelményének megfelelően a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott módon
és gyakorisággal az átviteli  rendszerirányító,  az érintett  elosztó és a szolgáltatást  nyújtó piaci
szereplő részére rendelkezésre álljanak.”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (2) bekezdés - Vet. 24. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Vet. 24. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti adatgazdálkodást a hálózati engedélyes úgy alakítja ki
és működteti, hogy az a villamosenergia-piac működésének támogatása érdekében biztosítsa, hogy a
felhasználó hozzájáruló nyilatkozatával rendelkező jogosult fél megkülönböztetésmentes módon, a
villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott szabályok szerint hozzáférjen a felhasználó
közel  valós  idejű  és  tárolt  adataihoz.  Ez  a  kötelezettség  a  hálózati  engedélyes  által  kezelt
hálózatüzemeltetési  adatra nem terjed ki.  Az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó eljárásokat
[nyilvánosan, ]nyilvánossá és bárki számára könnyen hozzáférhetővé kell tenni.”

Módosítópont sorszáma: 14.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Vet. 24/A. §
Módosítás jellege: módosítás

8. §

A Vet. a következő 24/A. §-sal egészül ki:

„24/A. §

(1)  Az  átviteli  rendszerirányító  és  az  érintett  elosztó  adat-  és  [információcsere  folyamatot  ]
információcsere-folyamatot  alakít ki és működtet, amely révén kölcsönösen és késedelem nélkül
tájékoztatják egymást az érintett elosztói hálózatra csatlakozó, elosztói rugalmassági szolgáltatás és
rendszerszintű  szolgáltatás  keretében  történő  igénybevételre  egyaránt  alkalmas  villamosenergia-
tároló  és  [termelő]-termelő berendezés  –  a  keresletoldali  szabályozásra  alkalmas  felhasználói
berendezést is ideértve – elosztói rugalmassági szolgáltatás vagy rendszerszintű szolgáltatás céljára
történő lekötése, igénybevétele, üzemeltetésre alkalmas állapota és az 5. § (3) bekezdése szerinti
intézkedés  alá  vonása  tárgyában.  Az  átviteli  rendszerirányító  és  az  érintett  elosztó  az  elosztói
rugalmassági szolgáltatási és a rendszerszintű szolgáltatási célú lekötés, igénybevétel és elszámolás
megfelelő  összehangolása  és  végrehajtása  céljából  együttműködik  a  villamosenergia-ellátási
szabályzatokban rögzített szabályok és folyamatleírás alapján.

(2)  Az  átviteli  rendszerirányító  és  az  elosztó  a  helyi,  az  elosztó  hálózaton  felmerülő  igények
elsőbbségi, a rendszerszintű szolgáltatások ellehetetlenülésével nem járó kielégítésére törekszik, ha
ugyanazon  időszakra  vonatkozóan  ugyanazon  villamosenergia-tároló  vagy  [termelő]-termelő
berendezés – [ide értve ]ideértve a keresletoldali szabályozásra alkalmas felhasználói berendezést
is  –  valamely  teljesítőképességét  az  átviteli  rendszerirányító  a  rendszerszintű  szolgáltatások
biztosításához és az elosztó az elosztói rugalmassági szolgáltatások biztosításához egyaránt igénybe
kívánja  venni,  azzal,  hogy  az  elsőbbségre  vonatkozó  részletes  szabályokat  a  kereskedelmi
szabályzat és az elosztói szabályzat tartalmazza.”

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

9. §

(1) A Vet. 25. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő [rendelkezés lép:]rendelkezések lépnek:

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (1) bekezdés - Vet. 25. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

6



9. §

(1) A Vet. 25. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)  Az  átviteli  rendszerirányító  által  készített,  az  (1)  és  (2)  bekezdésben  meghatározott
hálózatfejlesztési tervet a Hivatal a Vhr.-ben meghatározott szempontrendszer alapján hagyja jóvá
és határozatában kötelezi az átviteli rendszerirányítót a jóváhagyott hálózatfejlesztési terv honlapján
történő közzétételére. Amennyiben az átviteli rendszerirányító a fejlesztési tervben eltér az elosztó
által benyújtott fejlesztési tervtől vagy ajánlattól, – az elosztóval történt egyeztetést követően – az
eltérést írásban indokolja és az elosztó által készített fejlesztési tervet vagy ajánlatot mellékletként a
Hivatalnak  benyújtja.  A  Hivatal  az  általa  közzétett  eljárásrendnek  megfelelően  nyilvános
egyeztetést tart a rendszerhasználókkal a hálózatfejlesztési tervről, és honlapján közzéteszi az annak
eredményét tartalmazó emlékeztetőt.”

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (2) bekezdés - Vet. 25. § (5a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Vet. 25. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A jóváhagyási eljárás során a Hivatal megvizsgálja a hálózatfejlesztési terv összhangját az
(EU) 2018/1999 rendelet 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti energia- és klímatervvel.
Ha  a  hálózatfejlesztési  terv  nem  áll  összhangban  a  [nemzeti-  energia]nemzeti  energia- és
klímatervvel,  a  Hivatal  kötelezheti  az  átviteli  rendszerirányítót  a  hálózatfejlesztési  terv
módosítására vagy kiegészítésére.”

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Vet. 32/A. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

12. §

A Vet. a következő 32/A. és 32/B. §-sal egészül ki:

„(9)  Az  elosztói  rugalmassági  szolgáltatások  (1)  bekezdésben  meghatározott  beszerzésének
költségeit a Hivatal a 141. § (1)  [bekezdés]bekezdése szerinti hatósági díjak meghatározásakor a
2019/943/EU rendelet 18. cikkében foglaltaknak megfelelően figyelembe veszi úgy, hogy az elosztó
megfelelő  ellentételezésben  részesüljön  az  elosztói  rugalmassági  szolgáltatások  beszerzéséhez
kapcsolódó  észszerű  és  indokolt  költségei  megtérítése  tekintetében  a  szükséges  információs  és
kommunikációs technológia, valamint infrastruktúra költségeit is ideértve.”

Módosítópont sorszáma: 19.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

14. §

A Vet. III. Fejezet [„Villamosenergia-elosztás” alcíme]3. Címe a következő 33/D. §-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § (1) bekezdés - Vet. 35. § (3a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

15. §

(1) A Vet. 35. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a)  A  (3)  bekezdés  szerinti  termelők  közül  a  hálózati  engedélyesek  a  hálózatokhoz  való
hozzáférés  biztosítása  során  előnyben  részesítik  azokat  a  termelőket,  amelyek  a  hálózati
hozzáféréssel érintett erőművi beruházáshoz és annak működéséhez az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről
szóló kormányrendelet szerinti állami támogatást nem vesznek igénybe. [Ezen]E bekezdés szerinti
előny  alapján  biztosított  hálózati  hozzáférés  semmilyen  formában  nem  engedhető  át  és  nem
ruházható át állami támogatás igénybevételével megvalósuló beruházáshoz.”

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Vet. 35. §-a a következő (7) [és (8) ]bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § (2) bekezdés - Vet. 35. § (7) és (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Vet. 35. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7)  A  hálózati  engedélyesek  a  [megújuló  energiaforrásból  villamos  energiát  termelő
hálózatokhoz  való  hozzáférésének  elősegítése  érdekében  az  egyenlő  bánásmódot  és  a
hozzáférés  feltételeinek  átláthatóságát,  a  megújuló  termelői  beruházások  tervezhetőségét  ]
jogszabályban,  valamint  az  üzemi  szabályzatban  és  [versenysemlegességét  biztosítva  hat  havi
rendszerességgel ]elosztói szabályzatban meghatározottak szerint  a  [meghatározott ]csatlakozási
[pontokhoz  rendelt,  az  aktuális  szabad  kapacitásokról,  és  ]szerződésben  korlátozhatják  a
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[csatlakozás  műszaki  és  várható  gazdasági  feltételeiről  szóló  részletes  tájékoztatót  tesznek
közzé. A termelő ]garantált csatlakozási kapacitást vagy korlátozott üzemeléssel biztosíthatják  a
[szabad hálózati  kapacitások kiosztására irányuló eljárásban kizárólag pénzügyi biztosíték
nyújtása mellett vehet részt. A hálózati engedélyesek tájékoztatási kötelezettségére, valamint a
termelői csatlakozási igényeket kiszolgáló szabad hálózati kapacitások kiosztására vonatkozó
részletes szabályokat ]csatlakozást annak érdekében, hogy az új erőmű – a [pénzügyi biztosíték
nyújtásának és  felhasználásának feltételeit  ]felhasználói  berendezést  is  ideértve  –  [az  üzemi
szabályzat  és  az  elosztói  szabályzat  határozza  meg]vagy  villamosenergia-tároló  tekintetében
biztosítsák a gazdasági hatékonyságot. A [hálózati engedélyesek az eltérő műszaki megvalósítási
lehetőségek és szükségletek miatt egyedi eljárást alkalmazhatnak az üzemi szabályzatban és
az elosztói szabályzatban meghatározottak szerint, abban]csatlakozási szerződésben a garantált
csatlakozási  kapacitás  vagy  üzemelés  nem  korlátozható,  ha az  [esetben,  ha  egy  termelő
csatlakozási kapacitásigénye önmagában meghaladja ]erőmű – a [közzétett tájékoztató szerinti
aktuális  szabad  kapacitást.  A  termelő  egyedi  eljárásban  kizárólag  pénzügyi  biztosíték
nyújtása mellett vehet részt]felhasználói berendezést is ideértve – vagy a villamosenergia-tároló
beruházója viseli a korlátlan csatlakozáshoz szükséges valamennyi műszaki feltétel költségét.

[(8) A hálózati  engedélyesek a jogszabályban, valamint az üzemi szabályzatban és elosztói
szabályzatban  meghatározottak  szerint  korlátozhatják  a  garantált  csatlakozási  kapacitást
vagy korlátozott üzemeléssel biztosíthatják a csatlakozást annak érdekében, hogy az új erőmű
– a felhasználói berendezést is ideértve – vagy villamosenergia-tároló tekintetében biztosítsák
a gazdasági hatékonyságot. Garantált csatlakozási kapacitás vagy üzemelés – a 36. § (1) és (2)
bekezdésében  meghatározott  kivétellel  –  nem  korlátozható,  ha  az  erőmű –  a  felhasználói
berendezést  is  ideértve  –  vagy  a  villamosenergia-tároló  beruházója  viseli  a  korlátlan
csatlakozáshoz szükséges valamennyi műszaki feltétel költségét.]”

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) A Vet. 35. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A hálózati engedélyesek a megújuló energiaforrásból villamos energiát termelő hálózatokhoz
való hozzáférésének elősegítése érdekében az egyenlő bánásmódot  és a hozzáférés feltételeinek
átláthatóságát, a megújuló termelői beruházások tervezhetőségét és versenysemlegességét biztosítva
hathavi  rendszerességgel  a  nagyfeszültségű  és  a  nagy/középfeszültségű
transzformátorállomásokhoz rendelt, az aktuális szabad kapacitásokról, és a csatlakozás műszaki és
várható  gazdasági  feltételeiről  szóló  részletes  tájékoztatót  tesznek  közzé.  A termelő  a  szabad
hálózati kapacitások kiosztására irányuló eljárásban kizárólag pénzügyi biztosíték nyújtása mellett
vehet részt. A hálózati engedélyesek tájékoztatási kötelezettségére, valamint a termelői csatlakozási
igényeket kiszolgáló szabad hálózati kapacitások kiosztására vonatkozó részletes szabályokat – a
pénzügyi biztosíték nyújtásának és felhasználásának feltételeit is ideértve – az üzemi szabályzat és
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az  elosztói  szabályzat  határozza  meg.  A hálózati  engedélyesek az  eltérő  műszaki  megvalósítási
lehetőségek és  szükségletek  miatt  egyedi  eljárást  alkalmazhatnak az  üzemi  szabályzatban és  az
elosztói  szabályzatban  meghatározottak  szerint,  abban  az  esetben,  ha  egy  termelő  csatlakozási
kapacitásigénye önmagában meghaladja a közzétett tájékoztató szerinti aktuális szabad kapacitást.
A termelő egyedi eljárásban kizárólag pénzügyi biztosíték nyújtása mellett vehet részt.”

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § - Vet. 47/B. § (6) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

17. §

A Vet. 47/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6)  A  villamosenergia-kereskedő  köteles  a  felhasználó  és  [-]– amennyiben  a  felhasználó
megbízásából az új villamosenergia-kereskedő jár el [-]– az új villamosenergia-kereskedő részére a
felmondás kézhezvételtől számított 5 napon belül írásban értesítést küldeni”

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § - Vet. 47/B. § (11) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

17. §

„[(11) A (10)  bekezdésben meghatározott  egyeztetéseket  az engedélyesek úgy folytatják le,
hogy a kereskedőváltás technikai folyamata az igénybejelentéstől számított legfeljebb 24 órán
belül megtörténjen és bármely munkanapon végrehajtható legyen.]”

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A Vet. 47/B. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10)  Az  érintett  villamosenergia-kereskedők  a  Vhr.-ben  meghatározottak  szerint  egyeztetnek  a
hálózati engedélyessel a felhasználó által kezdeményezett kereskedőváltás feltételeiről úgy, hogy a
kereskedőváltás az igénybejelentéstől számított legfeljebb 24 órán belül megtörténjen és bármely
munkanapon végrehajtható legyen.”

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § nyitó szövegrész
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Módosítás jellege: módosítás

19. §

A Vet. 56. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és [az ]a Vet.
56. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § - Vet. 57. § (5a) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

21. §

A Vet. 57. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a)  Az energiaközösség tagjának  az  energiaközösséggel  szemben  felmerült,  az  e  törvényben,
valamint  a  végrehajtására  kiadott  [jogszabályokban]rendeletekben és  szabályzatokban  foglalt
rendelkezések megsértésével kapcsolatos panaszai ügyében”

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § (1) bekezdés - Vet. 62. § (1) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás

25. §

(1) A Vet. 62. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak a villamosenergia-kereskedővel kötendő
villamosenergia-vásárlási szerződése tartalmazza legalább

f)  a  szerződés  időtartamát,  a  szerződés  feltételeit,  valamint  az  igénybe  vett  szolgáltatásokat,
[illetőleg]illetve a  szerződés  meghosszabbításának,  megszüntetésének[,] és  felmondásának
feltételeit, beleértve az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat és termékeket is, valamint azt, hogy
a felhasználó mely esetekben jogosult a szerződés ingyenes felmondására,”

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § (2) bekezdés - Vet. 62. § (1a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Vet. 62. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó esetén a villamosenergia-kereskedővel
kötendő  villamosenergia-vásárlási  [szerződése]szerződés legalább  az  (1)  bekezdés  a)-d),  f)-n)
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pontja szerinti – lényeges tartalmi elemeknek minősülő – feltételeket tartalmazza.”

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

26. §

(1) A Vet. IX. [Fejezet]Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (1) bekezdés - Vet. 66/B. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

26. §

(1) A Vet. IX. Fejezet a következő alcímmel egészül ki:

„66/B. §

(1) Az energiaközösség [szövetkezet ]e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott
formában  működő  jogalany,  amelynek  elsődleges  célja,  hogy  a  tagjai  számára,  vagy  az
energiaközösség létesítő okiratában megjelölt működési területen környezeti, gazdasági és szociális
közösségi  előnyöket  [biztosít]biztosítson azáltal,  hogy  villamosenergia  termelés,  tárolás,
fogyasztás, elosztói rugalmassági szolgáltatás nyújtása,  villamosenergia-megosztás,  aggregálás,  a
közúti  közlekedésről  szóló  törvény szerinti  elektromobilitás  szolgáltatás  nyújtása  és  elektromos
töltőberendezés üzemeltetése tevékenységek közül legalább az egyiket végzi.”

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (1) bekezdés - Vet. 66/B. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

26. §

(1) A Vet. IX. Fejezet a következő alcímmel egészül ki:

„(4)  Energiaközösségben  történő  részvétel  nem  érintheti  hátrányosan  a  felhasználó  [jelen]e
törvényben szabályozott megszerzett jogait és kötelezettségeit.”

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (1) bekezdés - Vet. 66/C. § (2) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás
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26. §

(1) A Vet. IX. Fejezet a következő alcímmel egészül ki:

„(2) A nyilvántartás tartalmazza az energiaközösség
a)  által  végzett  vagy  végezni  kívánt, e  törvény  hatálya  alá  tartozó  tevékenység  pontos
megnevezését,  engedélyköteles  tevékenység  esetében  az  engedélyre  vonatkozó  adatokat,  [a  ]
nyilvántartásba  vételi  kötelezettség  hatálya  alá  tartozó  tevékenység  esetén  a  nyilvántartásba
vételről szóló határozat számát,”

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (1) bekezdés - Vet. 66/C. § (2) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

26. §

(1) A Vet. IX. Fejezet a következő alcímmel egészül ki:

„(2) A nyilvántartás tartalmazza az energiaközösség
d) egyéb nyilvántartási számát a b) és c) [pontokban]pontban felsorolt adatok hiányában,”

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (1) bekezdés - Vet. 66/C. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

26. §

(1) A Vet. IX. Fejezet a következő alcímmel egészül ki:

„(4)  A  Hivatal  a  nyilvántartás  számítógépes  adatbázisából  [papír  alapú  ]papíralapú  vagy
elektronikus másolattal  szolgáltat  adatot.  A Hivatal  a (2) bekezdésben meghatározott  adatokat a
nyilvántartásból való törlés évét követő ötödik év végéig jogosult kezelni.”

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (2) bekezdés - Vet. 66/E. § (2) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Vet. X. Fejezetét megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„(2) A nyilvántartás tartalmazza az aggregátor
d) egyéb nyilvántartási számát a b) és c) [pontokban]pontban felsorolt adatok hiányában,”
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Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (2) bekezdés - Vet. 66/E. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Vet. X. Fejezetét megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„(4)  A  Hivatal  a  nyilvántartás  számítógépes  adatbázisából  [papír  alapú  ]papíralapú  vagy
elektronikus másolattal  szolgáltat  adatot.  A Hivatal  a (2) bekezdésben meghatározott  adatokat a
nyilvántartásból való törlés évét követő ötödik év végéig jogosult kezelni.”

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (2) bekezdés - Vet. 66/F. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Vet. X. Fejezetét megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„(2)  Lakossági  fogyasztónak  vagy  kisvállalkozásnak  nem  minősülő  felhasználóval  szemben
szerződésmegszüntetési díj kizárólag határozott idejű és rögzített áras szerződés lejárat előtti,  [a ]
felhasználó  általi  [felmondása]felmondás esetén  számítható  fel,  ha  a  szerződés  rendelkezik  a
szerződésmegszüntetési  díjról,  valamint  számításának  módjáról  és  arról  a  szerződéskötést
megelőzően a felhasználó egyértelmű tájékoztatást kapott.”

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § - Vet. 78. § j) pont
Módosítás jellege: módosítás

28. §

A Vet. 78. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(Új  termelői  kapacitások  engedélyezése  során  átlátható  módon,  az  egyenlő  bánásmód
követelményét betartva, a következő szempontok érvényesítésével kell eljárni:)

„j)  az  új  termelői  kapacitások  létesítése  helyetti  alternatívák,  így  különösen  a  keresletoldali
szabályozással kapcsolatos megoldások és a villamosenergia-tárolás alkalmazása.”

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § - Vet. 142. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

29. §

A Vet. 142. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
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„(8)  A  rendszerhasználati  díjak  megállapítása  során  figyelembe  kell  venni  a  rugalmassági
szolgáltatások igénybevételével, valamint a 2019/943/EU rendelet 13. cikk (3) bekezdése alapján
tett intézkedésekkel felmerült észszerű és indokolt költségeket, valamint a 18.  [cikkben]cikkében
foglaltakat.”

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § - Vet. 155. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

31. §

A Vet. 155. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„155. §

(1)  A  hálózati  engedélyes  a  közcélú  hálózat  [ellátásbiztonságának]ellátásbiztonsága és
[fejlesztésének]fejlesztése, az energiahatékonyság [növelésének]növelése, a mérlegköri elszámolás
és a felhasználóval történő elszámolás, valamint a szabálytalan vagy szerződés nélküli vételezés
megállapítása, a mérőberendezések üzemeltetése, a kereskedőváltás, a rendszerszintű szolgáltatások
és az elosztói rugalmassági szolgáltatások nyújtása céljából kezeli a tulajdonában álló távlehívásra
alkalmas fogyasztásmérő-berendezés által regisztrált adatokat.”

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § - Vet. 155. § (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

31. §

A Vet. 155. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  Az  aggregátor  az  aggregálásban  részt  vevők  közötti  elszámolás,  az  elosztói  rugalmassági
szolgáltatás  nyújtása,  az  erőmű,  a  felhasználó,  a  villamosenergia-tároló  kombinálása,  az
energiahatékonyság  növelése  és  az  aggregátorváltás  céljából  kezeli  a  távlehívásra  alkalmas
fogyasztásmérő-berendezés  által  regisztrált  adatokat.  Az  aggregátor  a  tulajdonában  álló
fogyasztásmérő-berendezés által regisztrált adatokat az elosztói szabályzat szerinti összesítésben és
gyakorisággal biztosítja a hálózati engedélyes számára.

(4) Az energiaközösség a tagok közötti elszámolás,  az elosztói rugalmassági szolgáltatás nyújtása,
az  erőmű,  felhasználó,  a  villamosenergia-tároló  kombinálása,  az  energiahatékonyság
[növelésének]növelése céljából kezelheti a távlehívásra alkalmas fogyasztásmérő-berendezés által
regisztrált adatokat.”
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Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § (2) bekezdés - Vet. 159. § (3) bekezdés 11. pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Vet. 159. § (3) bekezdése a következő 10-12. ponttal egészül ki:
(A Hivatal a hatékony verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében:)

„11.  az  elosztói  rugalmassági  szolgáltatások  és  a  nem  frekvenciavonatkozású  kisegítő
szolgáltatások  beszerzésének  gazdaságossági  szempontú  értékelése  alapján,  ha  a  Hivatal
megállapítja, hogy az e szolgáltatások átlátható, megkülönböztetésmentes, az egyenlő bánásmód
követelményének  megfelelő,  piaci  alapú  eljárásokkal  összhangban  történő  beszerzése
gazdaságilag  nem  hatékony,  akkor  kivételt  állapíthat  meg  az  elosztói  rugalmassági
[szolgáltatások]szolgáltatásoknak és  nem  frekvenciavonatkozású  kisegítő  [szolgáltatások  ]
szolgáltatásoknak az e törvényben meghatározott eljárások keretében történő beszerzése alól,”

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § - Vet. 170. § (1) bekezdés 22. pont
Módosítás jellege: módosítás

33. §

A Vet. 170. § (1) bekezdése a következő 22. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„22. az aggregátorok nyilvántartásba vételére és működésére, valamint az energiaközösségek jogi
formájára, nyilvántartásba vételére és működésére vonatkozó szabályokat,”

(rendeletben állapítsa meg.)

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. §
Módosítás jellege: elhagyás

[34. §

A Vet. a következő 173. §-sal egészül ki:

„173. §

E törvénynek a  villamos energiáról  szóló  2007.  évi  LXXXVI.  törvény módosításáról  szóló
2020. évi … törvénnyel megállapított 47/B. § (11) bekezdésben meghatározott rendelkezését a
2026. január 1. napját követően kezdeményezett kereskedőváltásra irányuló eljárásokban kell
alkalmazni.”]
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Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § 9. pont
Módosítás jellege: módosítás

36. §

A Vet.
9.  161.  §  (3)  [bekezdésében  ]bekezdés  nyitó  szövegrészében  a  „Helyi  adó  tv.”  szövegrész
helyébe a „helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Helyi adó tv.)” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. §
Módosítás jellege: módosítás

38. §

(1)  Ez  a  törvény  -  a  (2)  és  (3)  bekezdésben meghatározott  kivétellel  -  2021.  január  1-jén  lép
hatályba.

(2) E törvény 15. § (1) és (3) bekezdése és a 36. § 5. pontja 2021. április 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 17. § (2) bekezdése 2026. január 1-jén lép hatályba.

Indokolás

1. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
2. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
3. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
4. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
5. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
6. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
7. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
8. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
9. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
10. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás, továbbá a módosítás célja a rendelkezés pontosítását
célozza azáltal, hogy egyértelművé teszi, hogy a Vet. 36. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott
esetek minden tekintetben elkülönülnek a nem piaci alapú teher-újraelosztás eseteitől, így az ott
meghatározott esetekben a 2019/943/EU rendelet teher-újraelosztásra meghatározott rendelkezései
semmilyen tekintetben nem alkalmazandók. 
11. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
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12. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
13. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
14. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
15. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
16. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
17. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
18. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
19. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
20-23. A módosítás a megjelölt  rendelkezések későbbi hatálybalépése okán szükséges,  mivel az
előírt  pénzügyi  biztosíték feltételrendszerének kialakítása szabályzatmódosítást  igényel,  és így a
hálózati engedélyesek a pénzügyi biztosítékot csak a szabályzatmódosítások után tudják alkalmazni.
Továbbá kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

24. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
25-26. A 17. §-t és a 38. § (3) bekezdést érintő javaslat egymással összefüggő, kodifikációs jellegű,
jogtechnikai  javítás.  A  jelenlegi  jogtechnikai  megoldás  helyett  szükséges  a  Vet.  –  a
törvényjavaslattal megállapítandó – 47/B. § (11) bekezdésének és 173. §-ának törlése, valamint a
(10) bekezdésének az újramegállapítása 2026. január 1-jei hatálybalépéssel tekintettel arra, hogy
Vet.  47/B.  §  (10)  és  (11)  bekezdései  a  Vet.  173.  §-ban szereplő  átmeneti  szabály alkalmazását
követően ellentmondanának egymásnak. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

27. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
28. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
29. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
30. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
31. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
32. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
33. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
34. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
35. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
36. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
37. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
38. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
39. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
40. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
41. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
42. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
43. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
44. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
45. Szükséges felhatalmazó rendelkezés megalkotása annak érdekében, hogy az energiaközösség
jogi formáját jogszabály rendezhesse az implementációs kötelezettséggel összhangban. 
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46. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
47. Kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítás. 
48. A  hatályba  léptető  rendelkezés  módosítása  szükséges:  a  Vet.  –  a  törvényjavaslattal
megállapítandó – 47/B. § (11) bekezdésének és 173. §-ának törlése, valamint a (10) bekezdésének
az újramegállapítása 2026. január 1-jei hatálybalépéssel, tekintettel arra, hogy Vet. 47/B. § (10) és
(11)  bekezdései  a  Vet.  173.  §-ban  szereplő  átmeneti  szabály  alkalmazását  követően
ellentmondanának egymásnak.
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