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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat 46. § (5) bekezdése alapján – az  egyes törvényeknek a megújuló energiaforrásokból
előállított  energia  használatának  előmozdításáról  szóló  irányelvvel  összefüggő  módosításáról
szóló T/15998. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Vet. 3. § 17c. pont
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 3. §-a a következő
17c. és 17d. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)

„17c.  Termelő-fogyasztó:  olyan  aktív  felhasználó,  aki  megújuló  energiaforrásból  saját
fogyasztásra termel villamos energiát, vagy a saját maga által megújuló energiaforrásból termelt
villamos energiát  tárol  [és értékesít  úgy, hogy az jogi személy esetén nem minősül  önálló
foglalkozása  ]vagy  [elsődleges  gazdasági  tevékenysége  céljából  kifejtett
tevékenységnek]értékesít;”

Módosítópont sorszáma: 2.



Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Vet. 6/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(2) A Hivatal a 2017. január 3-a előtt kérelmezett kötelező átvételi jogosultság alá eső, megújuló
energiaforrásból  nyert  energiával  termelt  és  értékesített  villamos  energia  vonatkozásában
automatikusan bejegyzi a származási garanciát  az átviteli rendszerirányító részére.  A származási
garanciákat  az  átviteli  rendszerirányító  a  kereskedelmi  szabályzatban  meghatározottak  szerint
köteles a szervezett  villamosenergia-piacon értékesíteni,  az ebből származó bevételeket a  [KÁT
pénzeszköz a ]megújuló energiaforrásokból nyert  energiával termelt  villamos energia  működési
támogatásának  finanszírozásához  szükséges  pénzeszköz  mértékének  megállapítási  módjára  és
megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti KÁT pénzeszköz
meghatározása  során  csökkentő  tényezőként  figyelembe  venni.  Az  értékesítésre  vonatkozó
szabályokat a szervezett villamosenergia-piaci szabályzat határozza meg.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 7. §
Módosítás jellege: kiegészítés

7. §

A Vet. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)  A hálózati  engedélyes  az  átviteli  vagy  az  elosztó  hálózathoz  való  csatlakozást  egy  adott
csatlakozási pontra

a) a hálózat műszaki jellemzőire tekintettel,
b) a nagy- vagy középfeszültségű hálózatra történő termelői csatlakozás esetén a villamosenergia-
rendszer üzembiztonságára tekintettel  az e törvény végrehajtására kiadott  kormányrendeletben
meghatározott feltételek és az üzemi és elosztói szabályzatokban foglalt eljárásrend szerint

tagadhatja  meg.  A  hálózati  engedélyes  az  adott  csatlakozási  pontra  való  csatlakozás
megengedhetőségéről vagy annak megtagadásáról a (3) bekezdésben meghatározottakkal együtt,
legkésőbb a rendszerhasználói igény bejelentését követő 15 napon belül köteles írásban tájékoztatni
a  rendszerhasználót.  A  hálózati  engedélyes  a  nagy-  vagy  középfeszültségű  hálózatra  történő
termelői csatlakozás esetén az adott csatlakozási pontra való csatlakozás megengedhetőségéről vagy
annak megtagadásáról az üzemi és elosztói szabályzatban foglalt határidő szerint köteles írásban
tájékoztatni a rendszerhasználót.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

8. §
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A Vet. 35. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés [lép:]lép, és a Vet. 35. §-a a következő
(9) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - Vet. 35. § új (9) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

„(9)  A nagy-  vagy  középfeszültségű  hálózatra  csatlakozni  kívánó  termelők  részére  kiosztható
szabad kapacitások meghatározásának módjára vonatkozó szabályokat az e törvény végrehajtására
kiadott kormányrendelet, valamint az üzemi és elosztói szabályzatok határozzák meg.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § - Vet. 66/B. § (1a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

A Vet. 66/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A megújulóenergia-közösségre az energiaközösségre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni
azzal, hogy a megújulóenergia-közösség olyan energiaközösség, amely megújuló energiaforrásból
termel  villamos  energiát,  ilyen  villamos  energiát  fogyaszt,  tárol  [és]vagy értékesít.  A
[megújulóenergia-közösségre  az  energiaközösségre  vonatkozó  szabályokat  kell  alkalmazni
azzal,  hogy  a  ]megújulóenergia-közösség  tényleges  irányítását  azon  tag  vagy  tagok  látják  el,
[amelynek jogi személy tag esetén székhelye vagy telephelye, természetes személy tag esetén
lakhelye vagy tartózkodási helye abban ]amelyek felhasználási helyeinek csatlakozási pontjai  a
[járásban,  vagy  azzal  határos  járásban  van,  amelyben  a  megújulóenergia-közösség
tulajdonában álló megújuló energiaforrást hasznosító erőmű üzemel]megújulóenergia-közösség
tulajdonában  álló  villamosenergia-tároló  és  erőmű  csatlakozási  pontjaival  ugyanazon
nagy/középfeszültségű transzformátorállomási körzetben helyezkednek el.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 12. §
Módosítás jellege: kiegészítés

12. §

A Vet. 170. § (1) bekezdése a következő 55. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

„55.  az  átviteli  rendszerirányító  és  az  elosztó  hálózati  engedélyesek  által  a  villamosenergia-
rendszer üzembiztonságára tekintettel a nagy- vagy középfeszültségű hálózatra történő termelői
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csatlakozás megtagadásának feltételeit és a nagy- vagy középfeszültségű hálózatra csatlakozni
kívánó termelők  részére  kiosztható  szabad kapacitások meghatározásának  módjára  vonatkozó
szabályokat”

(rendeletben állapítsa meg.)

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

12. §

A Vet. 171. §-a a következő [(2)-(6)](2)-(5b) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Vet. 171. §
Módosítás jellege: módosítás

12. §

A Vet. 171. §-a a következő (2)-(6) bekezdéssel egészül ki:

„(2)  Az  átviteli  rendszerirányító  a  6/A.  §  (2)  bekezdése  szerinti  értékesítést  2022.  június  1-től
kezdődően végzi.

(3) A Hivatal a 12. § (4) bekezdés szerinti értékelést első alkalommal 2022. január 1-ig készíti el.

(4) A 32/B. § (4) bekezdés szerinti jelentést első alkalommal 2023. március 31-ig kell elkészíteni.

(5)  A  hálózati  engedélyesek  a  nagyfeszültségű  és  a  nagy/középfeszültségű
transzformátorállomásokhoz rendelt, az aktuális szabad kapacitásokról, és a csatlakozás műszaki és
várható  gazdasági  feltételeiről  szóló  részletes  tájékoztatót  először  2021.  [szeptember  1-
ig]december 31-ig teszik közzé.

(5a) A Hivatal a 159. § (3) bekezdés 13. pontja szerinti javaslatot első alkalommal 2022. december
31-ig készíti el.

(5b)  Az  egyes  törvényeknek  a  megújuló  energiaforrásokból  előállított  energia  használatának
előmozdításáról  szóló  irányelvvel  összefüggő  módosításáról  szóló  2021.  évi….  törvény
hatálybalépése napján folyamatban lévő, hálózati  csatlakozási szerződésmegkötéssel le nem zárt
erőművi csatlakozási igénybejelentési eljárásokra és a már kiadott hálózati csatlakozás műszaki és
gazdasági feltételekről szóló tájékoztatás szerinti csatlakozási szerződés megkötésének feltételeire
az üzemi és elosztói szabályzatban meghatározott átmeneti szabályok az irányadóak.

[(6) A Hivatal a 159. § (3) 13. pontja szerinti javaslatot 2022. december 31-ig készíti el.]”
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Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. §
Módosítás jellege: módosítás

15. §

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény a következő [75]76. §-sal egészül ki:

„[75. §

A 9-13.  §  a megújuló energiaforrásokból előállított  energia  használatának előmozdításáról
szóló (EU) 2018/2001 európai parlamenti  és tanácsi irányelv 16.  cikkének való megfelelést
szolgálja.]

76. §

A 9-13. § a megújuló energiaforrásokból előállított  energia használatának előmozdításáról szóló
(EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének való megfelelést szolgálja.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 28. §
Módosítás jellege: kiegészítés

28. §

A Büat. a következő 14/D. §-sal egészül ki:

„14/D. §

A 11. § (1a) bekezdés szerinti adatszolgáltatásra kötelezett 2021. évben 2021. szeptember 1. napjáig
tesz eleget a 11. § (1a) bekezdés szerinti kötelezettségének.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § e)-k) pont
Módosítás jellege: módosítás

28. §

A Büat.
e) 13. § (1) bekezdés c) pontjában az „a biomassza, a köztes termékek a bioüzemanyagok[,] és a
folyékony  bio-energiahordozók  fenntartható”  szövegrész  helyébe  az  „a  biomassza,  a  köztes
termékek,  a  bioüzemanyagok,  a  folyékony bio-energiahordozók  és  a  biomasszából  előállított
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tüzelőanyagok fenntartható” szöveg,
f) 13. § (1) bekezdés m) pontjában az „a biomassza, a köztes termékek a bioüzemanyagok, és [a ]
folyékony  bio-energiahordozók  fenntartható”  szövegrész  helyébe  az  „a  biomassza,  a  köztes
termékek,  a  bioüzemanyagok,  a  folyékony bio-energiahordozók  és  a  biomasszából  előállított
tüzelőanyagok fenntartható” szöveg,
g) 13. § (2) bekezdés b) pontjában az „a bioüzemanyagok, folyékony [bio- energiahordozók ]
bio-energiahordozók  vagy  ezek”  szövegrész  helyébe  az  „a  bioüzemanyagok,  folyékony  bio-
energiahordozók, biomasszából előállított tüzelőanyagok vagy ezek” szöveg,
h)  13.  §  (3)  bekezdésében  az  „a  bioüzemanyagok,  folyékony  [bio-  energiahordozók  ]bio-
energiahordozók  vagy  ezek”  szövegrész  helyébe  az  „a  bioüzemanyagok,  folyékony  bio-
energiahordozók, biomasszából előállított tüzelőanyagok vagy ezek” szöveg,
[i) 13.  §  (4)  bekezdésében az „a  bioüzemanyagok,  folyékony bio-  energiahordozók vagy
ezek”  szövegrész  helyébe  az  „a  bioüzemanyagok,  folyékony  bio-  energiahordozók,
biomasszából előállított tüzelőanyagok vagy ezek” szöveg,]
j) az 1. melléklet 1. pontjában a ["10]„10. § (6) bekezdés a) [pontja"]pontja” szövegrész helyébe
a ["10]„10. § (6) bekezdés a) pont aa) és b) pont ba) [alpontja"]alpontja” szöveg,
k)  az  1.  melléklet  2.  pontjában  a  ["10]„10.  §  (6)  bekezdés  b)  [pontja"]pontja” szövegrész
helyébe a ["10]„10. § (6) bekezdés a) pont ab) és b) pont bb) [alpontja"]alpontja” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

31. §

Az Enhat. 49. [§-a ]§ (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 14.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 2. § nyitó szövegrész
…) V. Fejezete a … 
… [§-al]§-sal egészül…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

2.
6. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrész

…(1) [bekezdés]bekezdése helyébe…

3.
6. § (1) bekezdés - Vet. 12. § 
(1) bekezdés

…energiamix [figyelembe vétele ]figyelembevétele 
kivételével …

4.
10. § - Vet. 66/C. § (2) 
bekezdés i) pont

…ha az megfelel …

5. 14. § …aktív [felhasználók,”]felhasználók” szövegrész…

6. 20. § - Büat. 3. § (1) bekezdés
… bioüzemanyagot[,] vagy… 
…felhasználó [a hatóság felszólítására ]hatósági 
felszólításra köteles …

7.
25. § - Büat. 11. § (1a) 
bekezdés

…eredetének [nyomonkövetése ]nyomon követése és 
…

8. 27. § nyitó szövegrész …(4) [bekezdés]bekezdése helyébe…

Indokolás

1. Egyrészt  a  részletes  vitát  lezáró  módosító  javaslat  1.  pontja  szerinti  pontosítás,  másrészt
vagylagossá teszi a villamosenergia-tárolás és az értékesítés között viszonyt tekintettel arra, hogy
valamely termelő-fogyasztó éppen azért tárol, hogy azt később használja fel, ebben az esetben pedig
a villamosenergia értékesítésére nem fog sor kerülni. 
2. Lásd a T/15998/4/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
3. Az  utóbbi  időszak  tapasztalatai  alapján  megállapításra  került,  hogy  a  villamosenergia-
rendszerben  (a  továbbiakban:  VER)  szükség  van  valamilyen  rugalmas  fékre  az  időjárásfüggő
naperőművek beépülési  ütemének és az ebből  fakadó VER szintű problémák kontrollálhatósága
érdekében. A kontrollálhatóság célja az energiastratégia 2030. évre vonatkozó napelemes célérték
teljesítése  úgy,  hogy  arra  a  VER  fejleszthetőségével  összhangban  kerüljön  sor,  megfelelő
felkészülési ütemet hagyva a VER rugalmasságának növelésére és a hatékony piaci körülmények
megteremtésére.  A  kiegészítés  tartalmilag  szorosan  kapcsolódik  a  törvényjavaslat  8.  §-ával
módosításra kerülő Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti új,  szabad kapacitások kiosztására irányuló
eljárás szabályainak kialakításához, a javasolt rendelkezés elengedhetetlen az új kiosztási rendszer
hatálybaléptetéséhez. A Vet. 35. § (8) szerinti eljárásrend alapján ugyanis a hálózati engedélyesek
által a közzétételi eljárás során megállapított szabad kapacitások mellett az átviteli rendszerirányító
egy olyan  értéket  tesz  majd  közzé,  amely  meghatározza  az  időjárásfüggő  termelőknek  a  VER
szintjén  kiosztható  csatlakozási  kapacitás  legmagasabb  mértékét  a  VER  üzembiztos
működtetésének  biztosítása  érdekében.  A  kapacitások  új  graduális  beépülésének  szabályai  a
kisfeszültségre csatlakozó termelőkre (pl. háztartási méretű kiserőmű) nem vonatkoznak. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 3-5., 7.

4-5. A törvényjavaslat 8. §-ával módosításra kerülő, Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti új, szabad
kapacitások  kiosztására  irányuló  eljárás  szabályainak kialakításához  kapcsolódik.  A rendelkezés
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rögzíti,  hogy  a  nagy-  vagy  középfeszültségű  hálózatra  csatlakozni  kívánó  termelők  részére
kiosztható  szabad  kapacitások  meghatározásának  módjára  vonatkozó  szabályokat  az  e  törvény
végrehajtására kiadott jogszabály, valamint az üzemi és elosztói szabályzatok határozzák meg.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 3-5., 7.

6. Lásd a T/15998/4/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
7. A 2.  és 4.  módosítópontokban foglalt  rendelkezésekhez kapcsolódó felhatalmazó rendelkezés
megalkotását szolgálja. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 3-5., 7.

8-9. Egyrészt a részletes vitát lezáró módosító javaslat 4. pontja szerinti módosítás. Másrészt az
átmeneti  szabályozás  célja,  hogy a folyamatban lévő csatlakozási  igényeket  is  a  Vet.  35.  §  (8)
bekezdése szerinti transzparens új eljárásrend keretei közé terelje. Ennek időigényére tekintettel az
első közzététel  határidejét  is  javasolt  később, 2021.  december 31-ig bezárólag meghatározni.  A
szeptemberi  közzététel  esetén  ugyanis  fennáll  a  veszélye,  hogy  sem  a  meghirdethető  szabad
kapacitások mértéke, sem pedig a beruházói érdeklődés nem volna megfelelő mértékű. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

10. Lásd a T/15998/4/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
11. Lásd a T/15998/4/6. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
12. A részletes  vitát  lezáró  módosító  javaslat  7.  pontja  szerinti,  valamint  további  kodifikációs
javítás. 
13. Kodifikációs pontosítás. 
14. Lásd a T/15998/4/8. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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