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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 – az Egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú
törvények  módosításáról szóló  T/15999.  számú törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát
lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő. 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Bt. 36. § (4) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A Bt. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)  A  bányafelügyelet  a  (3)  bekezdés  szerinti  nyilvántartásban  szereplő  használaton  kívüli
bányászati  célú  mélyfúrások  állapotáról,  a  tulajdonos  vagy  vagyonkezelő  által  készített  és
háromévente felülvizsgált, majd 30 napon belül a bányafelügyelethez benyújtott kockázatelemzés
besorolása  alapján  25  napon  belül,  ha  a  kockázatelemzés  az  e  törvény  végrehajtására  kiadott
kormányrendelet szerint

a)  magas  vagy nagyon magas  kockázatot  állapított  meg,  [határidő megadásával  ]kötelezi  a
tulajdonost  vagy  vagyonkezelőt  a  tájrendezési  kötelezettség  teljesítésére  vonatkozó  ütemterv
elkészítésére; vagy”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § - Bt. 36. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A Bt. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:



„(6)  Az  e  törvény  hatálybalépése  előtt  keletkezett,  használaton  kívüli  bányászati  célú
mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési feladatok elvégzésére az köteles, aki 2004. december 31-én
a bányászati célú mélyfúrások tulajdonosa vagy vagyonkezelője volt, vagy aki ezen időpont után a
mélyfúrás tulajdonjogát megszerezte vagy bányászati célú mélyfúrást létesített.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (1) bekezdés - Bt. 50. § (18) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5. §

(1) A Bt. 50. § (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(18) E törvénynek az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló
2021.  évi  … törvénnyel  (a  továbbiakban:  Módtv6.)  megállapított  36.  §  (3)  bekezdése  szerinti
nyilvántartást,  a  Módtv6.  [hatályba  lépését  ]hatálybalépését  követő  24  hónapon  belül  kell
összeállítani,  amelyhez a mélyfúrás tulajdonosa vagy vagyonkezelője a Módtv6. hatálybalépését
követő 12 hónapon belül szolgáltat adatot. A Módtv6.-tal megállapított 36. § (4) bekezdés szerinti
kockázatelemzést első alkalommal 2023. december 31-ig kell elvégezni.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (2) bekezdés - Bt. 50. § (27) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Bt. 50. §-a a következő (26) és (27) bekezdéssel egészül ki:

„(27)  E  törvénynek  a  Módtv6.-tal  megállapított  43.  §  (9d)  bekezdését  a  2021.  évre  azzal  az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Módtv6. hatálybalépését megelőző időszakra eső [a ]felügyeleti
díjat  a  Módtv6.  hatálybalépését  megelőző  szabályok  szerint,  a  Módtv6.  hatálybalépését  követő
időszakra  eső  felügyeleti  díjat  a  Módtv6.  hatálybalépését  követően  hatályos  szabályok  szerint,
időarányosan kell megfizetni.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § d) pont
Módosítás jellege: módosítás

6. §

A Bt.
d)  50/A.  §  (1)  bekezdés  27.  pontjában  a  „nyilvántartására”  szövegrész  helyébe  a
„nyilvántartására,  azok  kockázatelemzésére, [és  besorolására”  ]besorolására,  valamint  a
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céltartalék képzésére” szöveg
lép.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

Az  egyházak  hitéleti  és  közcélú  tevékenységének  anyagi  feltételeiről  szóló  1997.  évi  CXXIV.
törvény a következő 11. §-sal egészül ki:

„11. §

(1) A villamos energiáról szóló törvény és a földgázellátásról szóló törvény alkalmazásában a jogi
személyiséggel  rendelkező  vallási  közösség  vagy  annak  belső  egyházi  jogi  személye  (a
továbbiakban együtt:  jogi  személyiséggel  rendelkező vallási  közösség)  a  tulajdonában álló,  egy
felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, üdülő vagy
hétvégi ház, továbbá a hozzá kapcsolódó garázs  [villamos energia ]villamosenergia-  és  [földgáz
ellátásának  ]földgázellátásának  biztosítása  érdekében  megkötött  szerződés  tekintetében
háztartásnak  minősül,  ha  a  jogi  személyiséggel  rendelkező  vallási  közösség  tulajdonában  álló
lakóépület,  lakás,  plébánia,  parókia,  rendház,  üdülő  vagy  hétvégi  ház  az  Ehtv.  12.  §  (1)
bekezdésében  vagy 12/A.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  személy  életvitelszerű  lakhatására
szolgál, és az így igénybe vett szolgáltatással a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség
nem folytat jövedelemszerző tevékenységet.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. §
Módosítás jellege: módosítás

9. §

Az  elektronikus  hírközlésről  szóló  2003.  évi  C.  törvény  (a  továbbiakban:  Eht.)  87/A.  [§  (1)
bekezdése ]§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

[„(1) A számviteli törvény hatálya alá nem tartozó vagy éves beszámoló készítésére jogszabály
alapján  nem köteles  elektronikus  hírközlési  szolgáltató  –  a  kis-  és  középvállalkozásokról,
fejlődésük  támogatásáról  szóló  2004.  évi  XXXIV.  törvény  alapján  mikro-,  kis-  vagy
középvállalkozásnak minősülő szolgáltató kivételével – a számviteli törvényben meghatározott
egyszerűsített éves beszámolót köteles készíteni.”]

„87/A. §
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(1)  A számviteli  törvény  hatálya  alá  nem tartozó  vagy  éves  beszámoló  készítésére  jogszabály
alapján nem köteles elektronikus hírközlési szolgáltató – a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról  szóló  2004.  évi  XXXIV.  törvény alapján  mikro-,  kis-  vagy  középvállalkozásnak
minősülő  szolgáltató  kivételével  –  a  számviteli  törvényben  meghatározott  egyszerűsített  éves
beszámolót köteles készíteni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség alapján elkészített beszámoló könyvvizsgálatát
a számviteli törvényben meghatározottak szerint kell elvégezni.

(3)  Az elektronikus  hírközlési  szolgáltató  az  (1)  bekezdés  alapján elkészített  és  a  (2)  bekezdés
szerint auditált beszámolóját az internetes honlapján köteles közzétenni.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. §
Módosítás jellege: módosítás

10. §

Az Eht. 94. §-a a következő [(4e) és (4f) ](4e)-(4i) bekezdéssel egészül ki:

„(4e)  A  fizikai  infrastruktúra  (2a)  bekezdés  szerinti  felhasználásához  nem  kell  az  ingatlan
tulajdonosának hozzájárulását kérni a meglévő fizikai infrastruktúra elhelyezését biztosító érintett
ingatlan tekintetében, ha a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok létesítése nem jelent
további korlátozást az ingatlan használatában a fizikai infrastruktúrához kapcsolódó vezetékjoghoz,
szolgalmi vagy használati joghoz képest. Ha az építési engedélyezési eljárásra irányuló kérelem és
mellékletei  tartalmából  más nem következik[  –  az ellenkező bizonyításáig –],  vélelmezni  kell,
hogy a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok létesítése nem jár további korlátozással az
ingatlan használatában a meglévő fizikai  infrastruktúrához kapcsolódó vezetékjoghoz,  szolgalmi
vagy használati joghoz képest.

(4f) A (4e) bekezdés alapján létesített nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetőjének
ingatlanhasználati  joga megszűnik a  felhasznált  fizikai  infrastruktúrához kapcsolódó vezetékjog,
szolgalmi  vagy  használati  jog  megszűnésével,  továbbá  a  felhasznált  fizikai  infrastruktúra
ingatlanról történő eltávolításával.

(4g)  Ha az  ingatlan  közös  tulajdonban áll,  a  hozzájáruláshoz az  érintett  tulajdonosok tulajdoni
hányad alapján számított többségi döntése szükséges.

(4h) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően az elektronikus hírközlési építmény idegen ingatlanon
történő elhelyezéséhez a tulajdonos hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az olyan tulajdonos
vagy tulajdonostárs esetében, akinek a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő lakcímére
vagy székhelyére postai úton megküldött 95.§ (4) bekezdés szerinti ajánlat közlése

a) nem lehetséges, mert
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aa) személye bizonytalan, vagy
ab) lakcíme, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe ismeretlen,

b) meghiúsul,  mert  a postai küldemény a postai küldemények kézbesítéséről szóló jogszabály
szerint azzal a jelzéssel érkezik vissza, hogy „címzett ismeretlen”, „nem kereste”, „kézbesítés
akadályozott”, „elköltözött” vagy „átvételét megtagadta”, vagy
c) eredményes, de a kézhezvételtől számított 30 napon belül írásban nem nyilatkozott.

(4i) A (4h) bekezdés a) pont aa) alpontjának alkalmazása szempontjából akkor minősül a tulajdonos,
tulajdonostárs személye bizonytalannak, ha

a)  azonosítása  nem lehetséges  az  ingatlan-nyilvántartásban  szereplő  adatai,  vagy  gazdálkodó
szervezetet nyilvántartó közhiteles nyilvántartás alapján, vagy
b)  természetes  személy  esetén  örököse,  gazdálkodó  szervezet  esetén  jogutódja  az  ingatlan-
nyilvántartásból,  vagy  gazdálkodó  szervezetet  nyilvántartó  közhiteles  nyilvántartásból  nem
állapítható meg.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § (1) bekezdés - Eht. 94/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

11. §

(1) Az Eht. 94/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A  fizikai  infrastruktúra  94.  §  (2a)  bekezdés  szerinti  felhasználása  érdekében  létrejött
megállapodás  esetén  a  Hatóság  az  elektronikus  hírközlési  szolgáltató  javára  a  meglévő  fizikai
infrastruktúra  elhelyezését  biztosító  érintett  ingatlanra  vonatkozóan,  kártalanítás  ellenében
szolgalmi vagy más használati jogot létesíthet. Ezen eljárásban [ellenkező bizonyításig ]vélelmezni
kell, hogy a szolgalmi vagy más használati jog az ingatlan használatát lényegesen nem korlátozza.
Ha az érintett ingatlanok nagy száma indokolja, a Hatóság a szolgalmi vagy más használati jogot
több  érintett  ingatlanra  vonatkozóan  egy  hatósági  határozattal  is  létesíthet.  A szolgalmi  vagy
használati  jog  létesítésére  irányuló  kérelmet  az  elektronikus  hírközlési  építmény  létesítésére
vonatkozó engedélyezési eljárás iránti kérelemmel egyidejűleg kell előterjeszteni, és a Hatóság a
szolgalmi vagy használati jog létesítéséről az engedélyezési eljárásban dönt.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) Az Eht. 94/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) és (2) bekezdést nem kell alkalmazni, ha az ingatlan felhasználására az érintett ingatlan
tulajdonosával kötött megállapodás vagy a 94. § (4h) bekezdése alapján kerül sor.”
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Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § (2) bekezdés - Eht. 94/A. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Eht. 94/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7)  Az (1)  bekezdés  szerinti  eljárásban is  megfelelően alkalmazni  kell  a  95.  §  (5)  és  (7)-(11)
bekezdését.”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Eht. 95. § (5) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

12. §

Az Eht. 95. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A hatósági határozatban meg kell határozni:
b)  a  szolgalmi  vagy  más  használati  jog  tartalmát,  így  különösen  az  elektronikus  hírközlési
szolgáltató  erre  felhatalmazott  képviselője  belépési  jogát  az  érintett  ingatlan  területére  az
elektronikus  hírközlési  építmény  és  berendezések  ellenőrzése,  karbantartása  és  a  szükséges
hibaelhárítás céljából,”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 14. §
Módosítás jellege: kiegészítés

14. §

Az Eht.
a) 95. § (1) bekezdésében az „ezen megállapodás 30 nap alatt nem jön létre” szöveg helyébe az „a
felek a (4) bekezdés szerinti ajánlat közlésétől számított 30 napon belül nem állapodnak meg”
szöveg,
b) 95. § (4) bekezdés g) pontjában az „a (2) bekezdés” szövegrész helyébe az „a 94. § (4h)-(4i)
bekezdéseire, valamint a (2) bekezdés” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 14. §
Módosítás jellege: kiegészítés
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14. §

Hatályát veszti az Eht. 95. § (4a) bekezdése.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Tszt. 20. § (1a) és (1b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

16. §

A Tszt. 20. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Tszt. 20. §-a a következő
(1b)-(1f) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  A távhőtermelő  földgázellátása  megszűnésének  esetében  –  tekintettel  a  18.  §-ban  foglalt
kötelezettségeire  –  nem  vehet  részt  a  Get.  szerinti  végső  menedékes  eljárásban,  de
földgázkereskedője földgázellátása megszűnésének napjától kezdődően 7 napig jogosult földgázt
vételezni  a  földgáz  biztonsági  készletezéséről  szóló  2006.  évi  XXVI.  törvény (a  továbbiakban:
Fbkt.) 4/A. § (1) bekezdése szerint a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (a továbbiakban:
MSZKSZ) által kezelt készletből, a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló miniszteri rendelet
szerinti  mobil  földgázkészletből  legfeljebb  1  272  000  MWh  mennyiségig,  a  vételezéskor
alkalmazandó hatósági [földgáz áron]földgázáron. Ha a távhőtermelő az így rendelkezésére álló 7
napon  belül  nem  biztosítja  a  távhőtermeléshez  szükséges  földgáz  tüzelőanyag  önálló  vagy
földgázkereskedőn  keresztüli  beszerzését,  a  Hivatal  a  távhőtermelői  működési  engedélyét
visszavonja.  Ha a  földgázellátását  biztosítani  nem tudó távhőtermelő  egyben az  adott  település
távhőszolgáltatói  működési  engedélyese  is,  akkor  a  Hivatal  mind  a  távhőtermelői,  mind  a
távhőszolgáltatói működési engedélyét visszavonja.

(1b) Ha a Hivatal az (1a) bekezdés alapján vonja vissza a távhőtermelői működési engedélyt, a
kijelölt  engedélyes  jogosult  földgázt  vételezni  az  Fbkt.  4/A.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  Hivatal
kijelölésre  vonatkozó  döntése  közlésének  napjától  kezdődő  7  napon  keresztül,  a  vételezéskor
alkalmazandó (1f) bekezdés szerinti hatósági [földgáz áron]földgázáron.”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Tszt. 20. § (1f) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

16. §

A Tszt. 20. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Tszt. 20. §-a a következő
(1b)-(1f) bekezdéssel egészül ki:

„(1f)  Az e § alapján alkalmazandó hatósági  [földgáz ár ]földgázár  a földgáz végső menedékes
szolgáltatásról  és  a  földgázkereskedő  működésének  lehetetlenülése  esetén  a  felhasználók
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földgázellátását  veszélyeztető  helyzet  fennállása  következtében  alkalmazandó  eljárásról  szóló
kormányrendeletben meghatározott, az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátása
esetére vonatkozó ár.”

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. §
Módosítás jellege: módosítás

18. §

Hatályát veszti a Tszt.[ 20. § (1) bekezdés c) pontja.]
a) 20. § (1) bekezdés c) pontja, és
b) 60. § (1) bekezdés l) pontja.

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (4) bekezdés - Vet. 3. § 26a. pont
Módosítás jellege: módosítás

(4) A Vet. 3. § 26a. és 26b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a Vet. 3. §-a a következő
26c.-26e. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)

„26a.  Ideiglenes  vezeték:  közcélúnak,  magán-,  közvetlen  és  termelői  vezetéknek,  valamint
felhasználói  berendezésnek  nem  minősülő,  az  ideiglenes  [villamos  energia  igény  ]
villamosenergia-igény  kiszolgálása céljából,  határozott  időre létesülő vezeték,  a  hozzá tartozó
[átalakító-]átalakító és kapcsolóberendezésekkel együtt;”

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § új (7) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(7) A Vet. 3. §-a következő 52a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)

„52a.  rugalmas  árszabást  tartalmazó  szerződés:  a  villamosenergia-kereskedő  és  a  felhasználó
között létrejött olyan villamosenergia-vásárlási szerződés, amely tükrözi az azonnali piacokon –
ideértve  a  másnapi  és  a  napon  belüli  piacokat  is  –  jelentkező  árváltozást  legalább  a  piaci
elszámolás gyakoriságával azonos időközönként;”

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § - Vet. 60. § (6) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
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24. §

A Vet. 60. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Vet. 60. §-a a következő (5)-
(7) bekezdéssel egészül ki:

„(6)  Ha  az  írásbeliség  követelményének  előírása  ellenére  az  írásba  foglalás  elmaradt, a  fél  az
írásbeliség hiányára nem hivatkozhat, ha”

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § - Vet. 63. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

25. §

A Vet. 63. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Vet. 63. §-a a következő (5)-
(7) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A felhasználó vagy a szerződéskötési folyamat igénybejelentője – az elektronikus ügyintézés és
a  bizalmi  szolgáltatások  általános  szabályairól  szóló  törvény  rendelkezéseire  is  figyelemmel  –
elektronikus kapcsolattartást is választhat. Ha a felhasználó elektronikus kapcsolattartást választ, az
e törvényben és a Vhr.-ben a felhasználó és a villamosenergia-kereskedő közötti kapcsolattartásra
előírt írásbeliség kötelezettsége elektronikus úton is teljesíthető.”

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § - Vet. 95. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

28. §

A Vet. 95. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 92. § (1) bekezdésében, valamint a 93. § (1) bekezdésében, [a ](2) bekezdés b) pontjában, [az
](5) és a (6) bekezdésében meghatározott előzetes hozzájáruló döntés hiányában, továbbá a 93. § (2)
bekezdés  a)  és  c)  pontja  szerinti  [részesedésszerzés  bejelentésének  elmulasztása  vagy  ]
tudomásulvételt kimondó döntés hiánya esetén a szerző fél a részesedései tekintetében a társasággal
szemben – az osztalékra való jogosultságot kivéve – jogot nem gyakorolhat, a részvénykönyvbe
nem jegyezhető be, a tagjegyzékben nem tüntethető fel. A részvénykönyvbe, tagjegyzékbe, valamint
a cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a Hivatal előzetes hozzájáruló vagy tudomásul
vevő  döntésével  együtt  lehet  benyújtani.  A  részvénykönyvbe,  tagjegyzékbe,  valamint  a
cégjegyzékbe  való  bejegyzésre  irányuló  kérelem  benyújtási  határideje  a  Hivatal  előzetes
hozzájárulásának vagy tudomásul vevő döntésének közlését követő naptól kezdődik.”
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Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A Vet. 123. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Vet. 123. §-a következő
(2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A 116. § (3) bekezdés d) és f) pontja szerinti villamosmű az építésére szolgáló és a biztonsági
övezetével érintett ingatlan tulajdonosának hozzájárulása alapján is építhető. Ha az ingatlan közös
tulajdonban áll, a hozzájáruláshoz az érintett személyek tulajdoni hányad alapján számított többségi
döntése  szükséges.  Amennyiben  az  építés  termőföldet  érint,  ahhoz  a  termőföld  más  célú
hasznosításának engedélyezéséről szóló ingatlanügyi hatósági határozat szükséges.

(2a)  A  (2)  bekezdés  szerinti  hozzájárulást  megadottnak  kell  tekinteni  az  olyan  tulajdonos,
tulajdonostárs esetében, akinek a részére a hozzájárulás kérésének közlése

a) nem lehetséges, mert
aa) személye bizonytalan, vagy
ab) lakcíme, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe ismeretlen, vagy

b) meghiúsul, mert a postai küldemény
ba) azzal a jelzéssel érkezik vissza, hogy „nem kereste” vagy „elköltözött”, vagy
bb) átvételét megtagadta, vagy

c) eredményes, de a nyilatkozattételre megszabott határidőn belül nem nyilatkozott.

(2b)  A  (2a)  bekezdés  a)  pont  aa)  alpontjának  alkalmazása  szempontjából  akkor  minősül  a
tulajdonos, tulajdonostárs személye bizonytalannak, ha

a)  azonosítása  nem lehetséges  az  ingatlan-nyilvántartásban  szereplő  adatai,  vagy  gazdálkodó
szervezetet nyilvántartó közhiteles nyilvántartás alapján, vagy
b)  természetes  személy  esetén  örököse,  gazdálkodó  szervezet  esetén  jogutódja  az  ingatlan-
nyilvántartásból,  vagy  gazdálkodó  szervezetet  nyilvántartó  közhiteles  nyilvántartásból  nem
állapítható meg.”

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

32. §

A Vet.  124.  §  (2)  bekezdése  helyébe  a  következő  rendelkezés  [lép:]lép,  és  a  Vet.  124.  §-a  a
következő (3) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § - Vet. 125. § (3) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

33. §

A Vet. 125. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A vezetékjog a [véglegessé vált ]határozat véglegessé válásától, illetve tulajdonosi hozzájárulás
megadásától kezdődően az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés előtt is gyakorolható.”

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. §
Módosítás jellege: módosítás

34. §

A Vet.  127.  §  (2)  bekezdése  helyébe  a  következő  rendelkezés  [lép:]lép,  és  a  Vet.  127.  §-a  a
következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

[„(2) A  használati  jog  az  idegen  ingatlan  tulajdonosával  kötött  megállapodás  alapján
keletkezik. A használati jog alapítására egyebekben a Ptk. rendelkezései irányadók.”]

„(2) A használati jog az idegen ingatlan tulajdonosával kötött megállapodás alapján keletkezik. Ha
az  építésre  szolgáló  ingatlan  közös  tulajdonban  áll,  a  megállapodáshoz  az  érintett  személyek
tulajdoni  hányad  alapján  számított  többségi  döntése  szükséges.  A  használati  jog  alapítására
egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

(2a)  A (2)  bekezdés  szerinti  megállapodás  megkötéséhez  való  hozzájárulást  megadottnak  kell
tekinteni az olyan tulajdonos, tulajdonostárs esetében, akinek a részére a megállapodás tervezetének
közlése

a) nem lehetséges, mert
aa) személye bizonytalan, vagy
ab) lakcíme, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe ismeretlen, vagy

b) meghiúsul, mert a postai küldemény
ba) azzal a jelzéssel érkezik vissza, hogy „nem kereste” vagy „elköltözött”, vagy
bb) átvételét megtagadta, vagy

c) eredményes, de a nyilatkozattételre megszabott határidőn belül nem nyilatkozott.

(2b)  A  (2a)  bekezdés  a)  pont  aa)  alpontjának  alkalmazása  szempontjából  akkor  minősül  a
tulajdonos, tulajdonostárs személye bizonytalannak, ha

a)  azonosítása  nem lehetséges  az  ingatlan-nyilvántartásban  szereplő  adatai,  vagy  gazdálkodó
szervezetet nyilvántartó közhiteles nyilvántartás alapján, vagy
b)  természetes  személy  esetén  örököse,  gazdálkodó  szervezet  esetén  jogutódja  az  ingatlan-
nyilvántartásból,  vagy  gazdálkodó  szervezetet  nyilvántartó  közhiteles  nyilvántartásból  nem
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állapítható meg.”

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § - Vet. 137. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„(3) A biztonsági  övezetre  előírt  tilalmak és korlátozások megtartását  a  villamosmű,  a  termelői
vezeték, a magánvezeték vagy a közvetlen vezeték üzemeltetője rendszeresen [ellenőrizi]ellenőrzi,
és  azok  megsértése  esetén  megteszi  a  jogszabályban  előírt  állapot  visszaállításához  szükséges
intézkedéseket. Az intézkedést az ingatlan tulajdonosa, kezelője és használója tűrni köteles.”

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § - Vet. 137. § (9) és (10) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

36. §

A Vet. 137. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9)  Ha  az  Országos  Erdőállomány  Adattárban  nyilvántartott  területen  az  (1)  bekezdésben
meghatározott  biztonsági  övezet  a  villamosmű,  a  termelői  vezeték,  a  magánvezeték  vagy  a
közvetlen  vezeték,  valamint  az  azt  körülvevő  környezet  kölcsönös  védelme  érdekében  jelenleg
kialakított nyiladék szélességét meghaladja, a villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték vagy
a  közvetlen  vezeték  üzemeltetője  köteles  [erdő  igénybevételi  ]erdőigénybevételi  eljárást
kezdeményezni.  Ha  az  erdő  tulajdonosa,  használója  nem járul  hozzá  a  korábban  engedélyezett
védőtávolságnál  szélesebb  erdőterület  [igénybevételhez]igénybevételéhez,  az  üzemeltető  köteles
föld alatti vezetéket létrehozni.

(10)  Külterületen  tervezett  –  a  fa  tövében  mérve  –  10  centimétert  meghaladó  átmérőjű  fa
kényszerkitermelését[,] legkésőbb annak megkezdése előtt [legkésőbb ]21 nappal előzetesen be kell
jelenteni az erdészeti hatóság, valamint a természetvédelmi hatóság részére.”

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § - Vet. 137. § új (12) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

36. §

A Vet. 137. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12)  A villamosmű üzemeltetését  közvetlenül  veszélyeztető  vagy üzemzavart  okozó növényzet
esetében a (10) és a (11) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”
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Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 37. §
Módosítás jellege: módosítás

37. §

A Vet. 152.  [§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:]§ (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

[„(3) Az  engedélyesek,  a  Hivatal  által  nyilvántartásba  vett  piaci  szereplők,  a  villamos
energiához kötődő származtatott ügyletek kapcsán az adott termékek kereskedését biztosító
piacot működtető szervezet, az e törvény szerint nem engedélyköteles kiserőművek, a 2011.
október  1-je  előtt  létesített  nem  engedélyköteles  magánvezeték  üzemeltetője,  az  integrált
villamosenergia-ipari  vállalkozások  és  az  engedélyesek  által  a  94.  §  alapján  kiszervezett
tevékenységet  végző  személyek  kötelesek  a  miniszter  és  a  Hivatal  részére  megadni  e
törvényben,  valamint  jogszabályban  meghatározott  és  a  feladatai  ellátásához  szükséges
információkat. Az adatszolgáltatás tartalmát és formáját jogszabály és a Hivatal határozza
meg.”]

„(1) Az engedélyesek, a Hivatal által nyilvántartásba vett piaci szereplők, a villamos energiához
kötődő származtatott ügyletek kapcsán az adott termékek kereskedését biztosító piacot működtető
szervezet,  az  e  törvény  szerint  nem  engedélyköteles  kiserőművek,  a  2011.  október  1-je  előtt
létesített  nem  engedélyköteles  magánvezeték  üzemeltetője,  az  integrált  villamosenergia-ipari
vállalkozások és az engedélyesek által a 94. § alapján kiszervezett tevékenységet végző személyek
kötelesek  a  miniszter  és  a  Hivatal  részére  megadni  e  törvényben,  valamint  jogszabályban
meghatározott és a feladatai ellátásához szükséges információkat. Az adatszolgáltatás tartalmát és
formáját jogszabály és a Hivatal határozza meg.”

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § - Vet. 155. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

38. §

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

„(2)  Az  elosztó  jogszabályban  meghatározott  módon  határozza  meg  a  távlehívható
fogyasztásmérőből származó

a) [a ]feszültségminőségi adatok,
b) [a ]hálózatminőségi adatok,
c) [a ]hibaregiszterekben tárolt adatok,
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d) [a ]készülékadatok és azonosítók,
e) [az ]eseménynapló bejegyzései, és
f) [a ]terhelési görbe

kezelésére vonatkozó részletszabályait.”

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § - Vet. 178/C. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

41. §

A Vet. a következő 178/C. §-sal egészül ki:

„178/C. §

(1) E törvénynek az egyes energetikai és közszolgáltatási  tárgyú törvények módosításáról szóló
2021.  évi  …  törvénnyel  (a  továbbiakban:  2021Módtv)  megállapított  117.  §  (6)  bekezdését  a
módosítás  [hatálybalépését  megelőzően  kiadott  ]hatálybalépésekor  hatályos  engedélyekre  is
alkalmazni kell.”

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

46. §

A Get. [Földgázelosztás ]„Földgázelosztás” című alcíme a következő 19/C. §-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § (1) bekezdés - Get. 28. § (3) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

47. §

(1) A Get. 28. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Földgáz-kereskedelemre vonatkozó működési engedélyt kaphat)

„b) az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes  valamely  más  államnak  állampolgára,  aki  ezen  országok  egyikében  [földgáz-
kereskedelmi]földgázkereskedelmi tevékenységet folytat, vagy az ezen államokban jogszerűen
nyilvántartásba  vett  vállalkozás,  amely  ezen  országok  egyikében  földgázkereskedelmi
tevékenységet  folytat,  ha  megfelel  az  e  törvény  végrehajtására  kiadott  kormányrendeletben
foglalt feltételeknek, a feltételek fennállását hitelt érdemlően igazolja, valamint Magyarországon
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történő  elérhetőségét  [legalább  ]a  63.  §  (1)  bekezdése  szerint  folyamatosan  biztosítja.  Az
elérhetőség kézbesítési megbízott útján [folyamatosan biztosítja]is biztosítható.”

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. § (1) bekezdés - Get. 63. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

48. §

(1) A Get. 63. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2)  Az  egyetemes  szolgáltatásra  jogosult  felhasználókat  ellátó  földgázkereskedő  [a
földgázellátásról szóló ]az e  törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben
meghatározottak  szerint  ügyfélszolgálatot  is  működtet  állandó  ügyfélszolgálati  irodaként  vagy
ügyfélszolgálati  fiókirodaként  (a  továbbiakban  együtt:  ügyfélszolgálat).  Az  ügyfélszolgálatok
típusára,  elhelyezésére és  működtetésére  vonatkozó részletes  szabályokat  [a Vhr.  ]az e  törvény
rendelkezéseinek  végrehajtásáról  szóló  kormányrendelet  és  a  földgázkereskedő  üzletszabályzata
tartalmazza.”

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. § (2) bekezdés - Get. 63. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Get. 63. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  Az  egyetemes  szolgáltató  az  ügyfélszolgálatok  fenntartása  tekintetében  –  az  (1)  és  (2)
bekezdésben és  a  63/A.  §  (1)  bekezdésében  meghatározottakon  túl  –  járásonként  legalább  egy
ügyfélszolgálatot  működtet.  Ha  a  járásnak  csak  egy  része  tartozik  az  egyetemes  szolgáltató
működési  területéhez,  akkor  az  egyetemes  szolgáltató  jogosult  az  e  törvény  rendelkezéseinek
végrehajtásáról  szóló  kormányrendeletben  meghatározottak  szerint  az  ügyfélszolgálatot
összevontan  működtetni.  A  főváros  területén  a  lakossági  fogyasztók  arányában  létesítendő
ügyfélszolgálatok típusát, minimális számát, [a Vhr ]az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló  kormányrendelet  tartalmazza.  Az  egyetemes  szolgáltató  e  kötelezettségének  olyan,  az
ügyfélforgalom  számára  nyitva  álló  helyiségben  is  eleget  tehet,  amelyet  más  szolgáltatóval,
közszolgáltatóval vagy közfeladatot ellátó jogi személlyel együttműködve tart fenn.”

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § - Get. 63/B. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

49. §
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A Get. 63/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„63/B. §

(1)  [A ]Ha  a  felhasználó  vagy  a  szerződéskötési  folyamat  igénybejelentője  –  az  elektronikus
ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános  szabályairól  szóló  törvény  rendelkezéseire  is
figyelemmel – az elektronikus kapcsolattartást [is választhat. Ha a felhasználó vagy ]választja, az
[igénybejelentő  az  ]e  törvényben  és  e  törvény  végrehajtására  kiadott  kormányrendeletben  a
felhasználó  vagy az  igénybejelentő  és  az  engedélyes  közötti  kapcsolattartásra  előírt  írásbeliség
kötelezettsége elektronikus úton [zajlik]is teljesíthető.”

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. § - Get. 114. § (7) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

50. §

A Get. 114. § (7) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A Hivatal a működési engedély kiadását megtagadja, ha)

„e) a kérelmező hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú bizonyítékot terjeszt elő kérelmében.”

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. § (2) bekezdés - Get. 123. § (3a) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A Get.  123.  §  (3a)  bekezdése  helyébe  a  következő  rendelkezés  lép,  és  a  Get.  123.  §-a  a
következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Nem kell alkalmazni az (1) és (2) bekezdést
c)  a  28.  §  (4)  bekezdése  szerinti  korlátozott  [földgázkereskedelmi]földgáz-kereskedelmi
engedélyesben, és

történő befolyásszerzés esetében.”

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 52. § (3) bekezdés - Get. 123. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Get. 123. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) Az (1) bekezdésben, a (2) bekezdés b) pontjában, a (4) és az (5) bekezdésben, illetve a 122. §
(1)  bekezdésében  meghatározott  előzetes  hozzájáruló  döntés  hiányában,  [továbbá  ]a
[befolyásszerzés (1) bekezdésben meghatározott bejelentésének elmulasztása esetén, vagy a ]
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(2)  bekezdés  a)  és  c)  pontjában  meghatározott  [bejelentésének  elmulasztása,  vagy  a  ]
tudomásulvételt kimondó döntés hiányában a szerző fél a részesedései tekintetében a társasággal
szemben – az osztalékra való jogosultságot kivéve – jogot nem gyakorolhat, és a részvénykönyvbe
nem jegyezhető be, a tagjegyzékben nem tüntethető fel. A részvénykönyvbe, tagjegyzékbe, valamint
a  cégjegyzékbe  való  bejegyzésre  irányuló  kérelmet  a  Hivatal  előzetes  hozzájárulását,  illetve
tudomásul  vételét  igazoló  dokumentummal  együtt  lehet  benyújtani.  A  részvénykönyvbe,
tagjegyzékbe, valamint a cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelem benyújtási határideje a
Hivatal előzetes hozzájáruló vagy tudomásul vevő döntésének közlését követő naptól kezdődik.”

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § - Get. 141/I. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

56. §

A Get. 141/I. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Get. 141/I. §-a a következő
(9a) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A hazai termelésű földgáz termelője köteles a 2015. július 1-jétől 2022. szeptember 30-ig tartó
időszakra  a  szállítóvezeték  együttműködő  földgázrendszerhez  csatlakozó  hazai  termelő  mezők
betáplálási vagy összevont betáplálási pontján a hazai termelésű földgáz betáplálása érdekében – a
műszaki üzemi terv elvárásait és a  [bánya-technológiai]bányatechnológiai korlátokat figyelembe
véve – optimalizált módon éves és rövid távú kapacitást lekötni.”

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 58. § - Get. 146/R. §
Módosítás jellege: módosítás

58. §

A Get. a következő 146/R. §-sal egészül ki:

„146/R. §

Az  egyes  energetikai  és  közszolgáltatási  tárgyú  törvények  módosításáról  szóló  2021.  évi  ….
törvénnyel megállapított 141/I. § (9) bekezdése szerinti rövid távú kapacitáslekötés első alkalommal
a 2021. október 1-jével kezdődő gázévre [alkalmazható]alkalmazandó.”

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § új a) pont
Módosítás jellege: kiegészítés
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59. §

Hatályát veszti a Get.
a) 123. § (4) bekezdése,

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § - Vksztv. 45. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

65. §

A Vksztv. 45. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6)  A  víziközmű-szolgáltató  víziközmű-működtetés  körébe  nem  tartozó  tevékenysége  (a
továbbiakban:  másodlagos  tevékenység)  nem  veszélyeztetheti  a  víziközmű  működtetését,  a
folyamatos,  biztonságos  és  előírt  színvonalú  ellátást.  Másodlagos  tevékenységnek  minősül
különösen  az  elkülönített  rendszerű  [csapadékvíz  elvezető  ]csapadékvíz-elvezető  rendszerek
üzemeltetése,  a  fürdőüzemeltetés,  vízvisszanyerő  létesítmény  üzemeltetése,  a  nem  közműves
szennyvízszállítási  közszolgáltatás,  a  [biogáz  üzem  ]biogázüzem  üzemeltetése,  valamint  az
árvízvédelemmel kapcsolatos tevékenység.”

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 79. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

79. §

A Projekttörvény [5. alcíme ]a következő 6/B. §-sal egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 85. §
Módosítás jellege: módosítás

85. §

(1) [E törvény ]Az 5. [alcíme]alcím a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról
és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) [E törvény ]A 65. [§-a]§ a víz újrafelhasználásra vonatkozó minimumkövetelményekről szóló,
2020. május 25-i (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
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(3) [E törvény ]A 10. [alcíme]alcím az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának
csökkentéséről szóló,  2019. június 5-i  (EU) 2019/904 európai parlamenti  és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

Indokolás

1. A Bt.  módosuló 36.  § (4) bekezdés a) pontja,  illetve módosuló (5) bekezdése a tájrendezési
ütemterv elkészítésére vonatkozó határidőt eltérően határozza meg. Ezt az ellentmondást küszöböli
ki a javaslat. 
2. Technikai jellegű szövegpontosítás. 
3. Technikai jellegű, nyelvhelyességi szövegpontosítás. 
4. Nyelvhelyességi szövegpontosítás. 
5. A felhatalmazó  rendelkezés  kiegészítése,  hogy  a  Bt.  36.  §-át  érintő  módosításhoz  tartozó
részletszabályok is megalkothatók legyenek. 
6. Technikai jellegű, nyelvhelyességi szövegpontosítás. 
7. Az Eht. 87/A. § (2) és (3) bekezdéssel történő kiegészítése olyan szolgáltatóra is kiterjed, akiknek
van beszámolás kötelezettsége a számviteli törvény alapján, tehát a gazdasági társasági formában
működőkre  is.  Továbbá a  könyvvizsgálatot  a  számviteli  törvényen  túlmenően  írja  elő,  holott  a
Kódex  17  cikk  (2)  bekedzése  az  atipikus  formában  működő  nem kkv-kra  irja  elő  a  speciális
beszámolási  kötelezettséget,  a  könyvviszgálatot  a  vonatkozó  nemzeti  szabályok  szerint  kell
elvégezni. Ezt a pontosítás történik meg (2) és (3) bekezdésben. 
8. A módosítás rendezi a tulajdonosi hozzájárulás létrejöttét a tulajdonosok elérhetetlensége esetén,
vagy ha a tulajdonos nem azonosítható. Így szolgalom alapítására csak a legszükségesebb esetben
kerül sor, amikor a felek között a tulajdonosi hozzájárulás feltételeiben vita van. Közös tulajdon
esetén pedig elég lesz a tulajdonosi hozzájárulás megadásához a tulajdonostársak tulajdoni hányad
alapján számított többségi döntése. Továbbá technikai jellegű szövegpontosítás, ugyanis a törvényi
vélelem önmagában kifejezi a rendelkezés lényegét. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 8., 10.

9. Technikai jellegű szövegpontosítás, ugyanis a törvényi vélelem önmagában kifejezi a rendelkezés
lényegét. 
10. A 94/A.§  (4)  bekezdésének  kiegészítése  az  Eht  94.  §  új  (4g)-(4i)  bekezdéseire  tekintettel
pontosítja,  hogy meglévő fizikai  infrastruktúra  esetén  mikor  nem kell  a  94/A.  § rendelkezéseit
alkalmazni. 
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 8., 10.

11. Az engedélyező hatóság tapasztalata alapján az egyértelmű jogalkalmasi gyakorlat érdekében
indokolt a 95. § (7)-(11) bekezdését is hivatkozni. 
12. Technikai jellegű, nyelvhelyességi szövegpontosítás. 
13. Az Eht 94. § új (4g)-(4i) bekezdéseire tekintettel szükséges szövegpontosítás.
14. Hatályát vesztő rendelkezés.
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15. Technikai jellegű, nyelvhelyességi szövegpontosítás. 
16. Technikai jellegű, nyelvhelyességi szövegpontosítás. 
17. A hatályon  kívül  helyező  rendelkezés  kiegészítését  a  Tszt.  módosító  rendelkezései  teszik
szükségessé. 
18. Technikai jellegű, nyelvhelyességi szövegpontosítás. 
19. A definíció bevezetésére 45. § (2) bekezdése módosításával összefüggésben, az abban használt
fogalom egyértelművé tétele,  illetve a 2019/944 irányelv 2. cikk 15. pontjának implementációja
kapcsán van szükség. 
20. Technikai jellegű, nyelvhelyességi szövegpontosítás. 
21. Technikai jellegű, nyelvhelyességi szövegpontosítás. 
22. Technikai  jellegű,  nyelvhelyességi  szövegpontosítás.  Továbbá  a  befolyásszerzés  (1)
bekezdésben meghatározott bejelentésére utaló szabály miatt szükségtelen a bejelentésre vonatkozó
kitétel  szerepeltetése,  mivel  azokról  az  idézett  normatartalom  nem  rendelkezik,  csak  előzetes
hozzájárulást  és  tudomásulvételt  említenek.  A bejelentési  kötelezettség  nem  ugyanaz,  mint  a
tájékoztatási  kötelezettség.  A tájékoztatási  kötelezettségnél  nincs  tulajdonosi  jogokat  korlátozó
rendelkezés 
23. A  javaslat  a  tulajdonosi  hozzájárulások,  megállapodások  vonatkozásában  -  a  mező-  és
erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvénnyel  összefüggő  egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 26. § (2) bekezdésének
analógiájára - speciális szabályról rendelkezik: közös tulajdonban álló ingatlan esetében az eddigi
egyhangú döntés helyett az érintett személyek tulajdoni hányad alapján számított többségi döntését
írja  elő,  és  meghatározza  azokat  az  eseteket,  amikor  a  hozzájárulás  kérése  közlésének
lehetetlenülésére,  meghiúsulására  tekintettel  a  tulajdonostárs  hozzájárulását  megadottnak  kell
tekinteni. A közös tulajdonban álló ingatlan esetében így megszűnnek a polgári jogi rendezés előtt
fennálló tulajdonjogi és közérdekű használati jogi akadályok. Továbbá kezeli azt a helyzetet, amikor
a  tulajdonosi  hozzájárulás,  megállapodás  beszerzése  a  közlés  lehetetlenülése,  az  együttműködés
hiánya miatt nem valósítható meg. A javaslat a beruházások gyorsítását segíti elő azzal, hogy a
beruházó az ingatlanhoz fűződő polgári jogi kérdéseket rövid időn belül képes lesz rendezni. A
javaslat  továbbá  a  Vet.  116.  §  (3)  bekezdés  f)  pontja  és  a  Vet.  123.  §  (2)  bekezdése  közötti
összhangot biztosítja azzal, hogy egyértelműen kimondja, hogy a Vet. 116. § (3) bekezdés f) pontja
szerinti  esetben is  lehetőség  van az  ingatlan  tulajdonosának hozzájárulása  alapján  a  vezetékjog
létesítésére.  Kimondja  továbbá,  hogy a  villamosmű  építésére  szolgáló  ingatlantól  eltérő  másik
ingatlan esetében is lehetőség van a villamosmű biztonsági övezetét illetően vezetékjog alapítására
hozzájárulás alapján. 
24. Nyitó szövegrész kiegészítése a Jszr. szabályai szerint. 
25. Technikai jellegű, a normavilágosságot javító szövegpontosítás. 
26. A  javaslat  a  tulajdonosi  hozzájárulások,  megállapodások  vonatkozásában  -  a  mező-  és
erdőgazdasági  földek  forgalmáról  szóló  2013.  évi  CXXII.  törvénnyel  összefüggő  egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 26. § (2) bekezdésének
analógiájára - speciális szabályról rendelkezik: közös tulajdonban álló ingatlan esetében az eddigi
egyhangú döntés helyett az érintett személyek tulajdoni hányad alapján számított többségi döntését
írja  elő,  és  meghatározza  azokat  az  eseteket,  amikor  a  hozzájárulás  kérése  közlésének
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lehetetlenülésére,  meghiúsulására  tekintettel  a  tulajdonostárs  hozzájárulását  megadottnak  kell
tekinteni. A közös tulajdonban álló ingatlan esetében így megszűnnek a polgári jogi rendezés előtt
fennálló tulajdonjogi és közérdekű használati jogi akadályok. Továbbá kezeli azt a helyzetet, amikor
a  tulajdonosi  hozzájárulás,  megállapodás  beszerzése  a  közlés  lehetetlenülése,  az  együttműködés
hiánya miatt nem valósítható meg. A javaslat a beruházások gyorsítását segíti elő azzal, hogy a
beruházó az ingatlanhoz fűződő polgári jogi kérdéseket rövid időn belül képes lesz rendezni. 
27. Technikai jellegű, nyelvhelyességi szövegpontosítás. 
28. Technikai jellegű, nyelvhelyességi szövegpontosítás. 
29. A  közvetlenül  veszélyeztető  vagy  üzemzavart  okozó  növényzet  eltávolításánál  nem
teljesíthetőek a fenti feltételek, így kivételszabály megállapítása indokolt. 
30. Kodifikációs célú, technikai módosítás. 
31. Technikai jellegű, nyelvhelyességi szövegpontosítás. 
32. Technikai jellegű, a normavilágosságot javító szövegpontosítás. 
33. Technikai jellegű, a Jszr. szabályaira tekintettel szükséges szövegpontosítás. 
34. Technikai  jellegű,  részben  nyelvhelyességi,  részben  a  normavilágosságot  javító
szövegpontosítás. 
35. Technikai jellegű, a törvény koherenciáját biztosító szövegpontosítás. 
36. Technikai jellegű, a törvény koherenciáját biztosító szövegpontosítás. 
37. A normavilágosságot és az jogalkalmazást elősegítő szövegpontosítás. 
38. Technikai jellegű, nyelvhelyességi szövegpontosítás. 
39. Technikai jellegű, nyelvhelyességi szövegpontosítás. 
40. A normavilágosságot és az jogalkalmazást elősegítő szövegpontosítás. 
41. Technikai jellegű, nyelvhelyességi szövegpontosítás, 
42. Technikai jellegű, nyelvhelyességi szövegpontosítás, 
43. A Get.  123. §-ának módosításával  összefüggésben,  illetve a Get.  121/B.§ (1)  bekezdésében
foglaltakra tekintettel szükséges a Get. 123. § (4) bekezdésének hatályon kívül helyezése. 
44. Technikai jellegű, nyelvhelyességi szövegpontosítás. 
45. Technikai jellegű, a Jszr. rendelkezéseire tekintettel szükséges szövegpontosítás. 
46. Technikai jellegű, a Jszr. rendelkezéseire tekintettel szükséges szövegpontosítás. 
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