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A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat
(T/13678. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében  szereplő  módosító  javaslatot,  megvizsgálva  egyben  azt  is,  hogy az  megfelel-e  a
HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. 11. 24. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatról

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

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/13678/2/1.
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  egyesület,  szövetkezet  vagy  non-profit  gazdasági  társaság  formában
működő jogalany, amelynek elsődleges célja nem a profitszerzés,  hanem  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, energiahatékonysági szolgáltatás, egyéb energetikai
szolgáltatás nyújtása, [villamosenergia-megosztás]villamosenergiamegosztás, aggregálás, a közúti
közlekedésről  szóló  törvény  szerinti  elektromobilitás  szolgáltatás  nyújtása  és  elektromos
töltőberendezés üzemeltetése tevékenységek közül legalább az egyiket végzi.”

T/13678/2/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/13678/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (1) bekezdés - Vet. 66/B. § (5) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

26. §

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

„(5) Az a természetes vagy jogi személy, aki foglalkozását vagy elsődleges gazdasági tevékenységét
a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3037/90/EGK  tanácsi  rendelet,  valamint  egyes  meghatározott  statisztikai  területekre  vonatkozó
[EK-rendeletek ]EK rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai
parlamenti  és  tanácsi  rendelet  (a  továbbiakban:  1893/2006/EK  rendelet)  I.  melléklete  szerinti
villamosenergia, gázellátás területén fejti ki, vagy olyan jogi személyben rendelkezik egyedüli vagy
többségi tulajdonnal,  meghatározó befolyással, illetve olyan jogi személy vezető tisztségviselője,
Sztv. szerinti kapcsolt vállalkozása, amely főtevékenységét az 1893/2006/EK rendelet I. melléklete
szerinti villamosenergia, gázellátás területén fejti ki,  nem lehet az energiaközösség ügyvezetését
egyedül vagy – amennyiben az energiaközösség ügyvezetését több személyből álló testület látja el –
többségben ellátó tagja.”

T/13678/2/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP)
Módosítópont: T/13678/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § (1) bekezdés - Vet. 66/B. § új (7) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

26. §

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

„(7)  Tevékenységétől  függetlenül,  az  energiaközösség  döntéshozó  szervében  nem  vehet  részt
meghatározó befolyással közép-és nagyvállalat.”

T/13678/2/1-3. sz. 

3



Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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