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II. Tör vé nyek

2013. évi XXII. törvény
a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatalról*

Az Országgyûlés a társadalom széles körét érintõ egyes ipari, közmû-szolgáltatási tevékenységek nemzetgazdaságilag és
társadalmilag is egyaránt kiemelkedõen fontos ágazatainak és szolgáltatóinak egységes joggyakorlaton alapuló felügyeletét
lehetõvé tevõ állami szabályozás kialakítása, az állami bevételekkel hatékonyan gazdálkodó, a közjót szolgáló, erõs piacszabályozó
állami szerepvállalás megteremtése, az energiafelhasználás hatékonyságának javítása, a vezetékes energiaellátás biztonsága és
a fogyasztók védelme érdekében a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET
A MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMÛ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL JOGÁLLÁSA ÉS FELADATAI

1. A Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal jogállása

1. § (1) A Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az állam villamosenergia-, földgáz- és
távhõellátással, víziközmû-szolgáltatással, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjszabályozásának
elõkészítésével kapcsolatos feladatait ellátó, önálló szabályozó szerv, amely csak jogszabálynak van alárendelve.

(2) A Hivatal székhelye Budapest.
(3) A Hivatal fejezetet irányító szervi jogállással bíró központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az

Országgyûlés költségvetési fejezetén belül önálló címet képez. A Hivatal költségvetésének kiadási és bevételi
fõösszegei kizárólag az Országgyûlés által csökkenthetõk.

2. § (1) A Hivatal számára feladatot csak törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály írhat elõ.
(2) Felügyeleti jogkörben a Hivatal döntését megváltoztatni, megsemmisíteni, valamint a Hivatalt eljárás lefolytatására

kötelezni nem lehet.
(3) A Hivatal a tárgykörben hatáskörrel rendelkezõ miniszter részére javaslatot tehet jogszabály megalkotására és

módosítására, továbbá véleményezési joggal rendelkezik a 3. § (2) bekezdésében meghatározott jogszabályok hatálya 
alá tartozó személyt, szervezetet, valamint a feladat- és hatáskörét érintõ döntések és jogszabályok elõkészítése során.

(4) A Hivatal elnöke a Hivatal tevékenységérõl a tárgyévet követõ év május 31. napjáig számol be az Országgyûlésnek,
illetve külön felkérésre tájékoztatást ad az Országgyûlés feladatkörrel rendelkezõ bizottságának.

2. A Hivatal feladatai

3. § (1) A Hivatal ellátja mindazt a feladatot, amelyet törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály
a hatáskörébe utal.

(2) Ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik, a Hivatal látja el
a) a földgázellátásról szóló törvény,
b) a földgáz biztonsági készletezésérõl szóló törvény,
c) a villamos energiáról szóló törvény,
d) a távhõszolgáltatásról szóló törvény,
e) a víziközmû-szolgáltatásról szóló törvény, valamint
f) a hulladékról szóló törvény
és az e törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok hatálya alá tartozó szervezetek, személyek ezen
jogszabályok szerinti tevékenységének felügyeletét.

* A törvényt az Országgyûlés a 2013. március 14-i ülésnapján fogadta el.
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(3) A Hivatal látja el a (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében az általános hatályú közvetlenül alkalmazandó
uniós jogi aktusban, az uniós jogi rendelkezésben, az ezek alapján kiadott kötelezõ erejû határozatban foglaltak
végrehajtását.

4. § (1) A Hivatal nyilvános elektronikus információs rendszert mûködtet annak érdekében, hogy a 3. § (2) bekezdésében
meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozó személyek és szervezetek által a nyilvánosság felé a Hivatal
közremûködése által nyújtandó információk nyilvánosan elérhetõk legyenek.

(2) A Hivatal a honlapján közzéteszi
a) az Országgyûlés által jóváhagyott beszámolóját,
b) a Hivatal elnökének egységes szerkezetbe foglalt rendeleteit,
c) azokat az információkat, amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály elrendeli.

3. Együttmûködés a feladatellátás során, adatszolgáltatás

5. § (1) A Hivatal feladatai ellátása során együttmûködik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével, a Gazdasági
Versenyhivatallal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a fogyasztóvédelmi hatóságként kijelölt szervezettel és a 3. §
(2) bekezdésében meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozó szervezetek, személyek ellenõrzését ellátó más
hatósággal. A Hivatal az együttmûködés érdekében együttmûködési megállapodást köthet.

(2) A Hivatal feladatai ellátásához és az integrációs folyamatok elõmozdítása érdekében nemzetközi együttmûködés
keretében a külföldi szabályozó hatóságokkal együttmûködési megállapodást köthet, törvény rendelkezései szerint
információkat cserélhet.

(3) A Hivatal köteles a 3. § (2) bekezdésében meghatározott jogszabályban elõírt adatszolgáltatási és javaslattételi
kötelezettségének – határidõben – eleget tenni, valamint az általa javasoltak egyeztetése során együttmûködni.
A Hivatal javaslatától – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – el lehet térni.

(4) E szakasz alkalmazásában külföldi szabályozó hatóság az adott feladatkör tekintetében az a hatóság, amely saját
országa joga alapján a Hivatal által ellátott feladatkörök valamelyikével rendelkezik.

II. FEJEZET
A HIVATAL SZERVEZETE ÉS GAZDÁLKODÁSA

4. A Hivatal elnöke és elnökhelyettesei

6. § (1) A Hivatal elnökét a miniszterelnök hét évre nevezi ki. Az elnök egy alkalommal ismételten kinevezhetõ.
(2) A Hivatal legfeljebb öt elnökhelyettesét a Hivatal elnöke hét évre nevezi ki. Az elnökhelyettes ismételten kinevezhetõ.
(3) A Hivatal elnökhelyettese felett a munkáltatói jogokat a Hivatal elnöke gyakorolja.
(4) Az elnökhelyettesek feladatkörét a Hivatal szervezeti és mûködési szabályzata állapítja meg.

7. § (1) A Hivatal elnökének és elnökhelyettesének tisztségére nem kell pályázatot kiírni. Elnöknek és elnökhelyettesnek olyan
személy nevezhetõ ki, aki a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvényben foglalt követelményeken túl felsõfokú iskolai
végzettséggel és
a) legalább három éves gyakorlattal rendelkezik az 1. § (1) bekezdése szerinti tevékenységi területek legalább

egyikén, vagy
b) legalább három éves vezetõi gyakorlattal rendelkezik az államigazgatásban.

(2) A Hivatal elnöke és elnökhelyettese a kinevezésében megjelölt idõpontban lép munkába, ennek hiányában
a munkába lépés napja a kinevezés közlését követõ nap.

(3) A Hivatal elnökének tárgyév március 1-jétõl a következõ év február végéig terjedõ idõszakra vonatkozó havi keresete
a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó nemzetgazdasági havi
átlagos bruttó kereset tízszerese.

(4) A Hivatal elnökhelyettesének tárgyév március 1-jétõl a következõ év február végéig terjedõ idõszakra vonatkozó
havi keresete a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó
nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset kilencszerese.
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(5) A Hivatal elnökét a miniszterrel, az elnökhelyettesét a közigazgatási államtitkárral azonos juttatások illetik meg.
A Hivatal elnökét és elnökhelyettesét naptári évenként negyven-negyven munkanap szabadság illeti meg.

8. § (1) A Hivatal elnökének jogviszonya megszûnik
a) a kinevezési idõtartam lejártával,
b) halálával,
c) lemondásával,
d) felmentésével.

(2) A Hivatal elnöke jogviszonyának megszûnését az (1) bekezdés a)–c) pontja esetén a miniszterelnök állapítja meg.
(3) A miniszterelnök – a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény szerinti indokolási kötelezettség mellett – felmenti az

elnököt,
a) ha a 11. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenséget a kinevezését, illetve az összeférhetetlenség okának

felmerülését követõ 30 napon belül nem szünteti meg,
b) az ítélet jogerõre emelkedésének napjával, ha az elnökkel szemben lefolytatott büntetõeljárás eredményeként

az elnök bûnösségét a bíróság – szabadságvesztés vagy az elnök tevékenységének megfelelõ foglalkoztatástól
eltiltás büntetést tartalmazó – jogerõs ítélete állapította meg,

c) ha cselekvõképességet érintõ gondnokság alá helyezték, vagy
d) ha neki felróható okból, több, mint hat hónapon át nem tesz eleget megbízatásából eredõ feladatainak.

9. § (1) Az elnökhelyettes jogviszonya megszûnik
a) lemondással,
b) halállal,
c) az elnök általi (2) bekezdés szerinti felmentéssel,
d) az elnök általi (3) bekezdés szerinti visszahívással,
e) az elnök és az elnökhelyettes közös megegyezésével,
f) a kinevezési idõtartam lejártával.

(2) Az elnök felmenti az elnökhelyettest,
a) ha a 11. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenséget a kinevezését, illetve az összeférhetetlenség okának

felmerülését követõ 30 napon belül nem szünteti meg,
b) az ítélet jogerõre emelkedésének napjával, ha az elnökhelyettessel szemben lefolytatott büntetõeljárás

eredményeként az elnökhelyettes bûnösségét a bíróság – szabadságvesztés vagy az elnökhelyettes
tevékenységének megfelelõ foglalkozástól eltiltás büntetést tartalmazó – jogerõs ítélete állapította meg,

c) ha cselekvõképességet érintõ gondnokság alá helyezték, vagy
d) ha neki felróható okból, több, mint hat hónapon át nem tesz eleget megbízatásából eredõ feladatainak.

(3) Az elnök visszahívással is megszüntetheti az elnökhelyettes megbízását. A visszahívást nem kell indokolni.

10. § (1) A Hivatal elnöke jogviszonyának 8. § (1) bekezdés a) és c) pontja, valamint elnökhelyettese jogviszonyának
9. § (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti megszûnése esetén megszûnéskori havi illetménye kétszeresének megfelelõ
összegû végkielégítésre jogosult. Ha az elnök három évnél rövidebb ideig töltötte be tisztségét, úgy a (2) bekezdésben 
meghatározott tilalom a megbízatás megszûnésétõl számított hat hónapig áll fenn, és ebben az esetben egyhavi
illetménye illeti meg végkielégítésként.

(2) A Hivatal elnöke és elnökhelyettese jogviszonyának megszûnése után egy éven át
a) nem létesíthet munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt olyan gazdasági társasággal,
b) nem létesíthet rendszeres gazdasági kapcsolatot gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõjeként vagy

tulajdonosaként olyan gazdasági társasággal, illetve
c) nem szerezhet részesedést olyan gazdasági társaságban,
amelynek jogát vagy jogos érdekét a Hivatal döntése a megbízatás megszûnését megelõzõ három évben érintette.

(3) Tekintettel a (2) bekezdés szerinti mûködési szektort érintõ elhelyezkedési tilalomra, az elnök, illetve az elnökhelyettes
megbízatásának megszûnésével egyidejûleg a megelõzõ 12 havi, a Hivataltól származó nettó – azaz személyi
jövedelemadóval csökkentett – jövedelmének megfelelõ mértékû kártalanításra jogosult. A kártalanítást a Hivatal
költségvetése terhére kell megfizetni. Az ily módon megállapított kárátalány a károk megtérülése körében
adómentes.
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(4) Amennyiben az elnökhelyettes megbízatása a 9. § (1) bekezdés d) pontja szerint szûnik meg, a megbízatás
megszûnésére a közszolgálati jogviszonyban történõ vezetõi megbízás visszavonása esetére irányadó
rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni.

11. § (1) Az elnök, az elnökhelyettes nem lehet
a) köztársasági elnök, miniszterelnök, a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, 

fõpolgármester, fõpolgármester-helyettes, polgármester, alpolgármester, megyei közgyûlés elnöke és
alelnöke, országgyûlési képviselõ, az Európai Parlament tagja,

b) helyi vagy megyei önkormányzati képviselõ, kormánytisztviselõ, párt országos vagy területi szervezetének
tisztségviselõje vagy politikai párttal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személy,

c) a Hivatal engedélyesi, felügyeleti körébe tartozó vállalkozás vezetõ tisztségviselõje, vezetõ testületének tagja,
felügyelõ bizottsági tagja, kivéve ha a jogviszony (tagság) jogszabályi felhatalmazás vagy kijelölés alapján áll
fenn,

d) olyan személy, aki a Hivatal engedélyesi, felügyeleti körébe tartozó gazdasági társasággal munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

e) olyan személy, aki a Hivatal engedélyesi, felügyeleti körébe tartozó gazdasági társaságban rendelkezik
közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel,

f) olyan gazdasági társaság közvetlen vagy közvetett – nyilvánosan mûködõ részvénytársaság esetében
öt százalékot meghaladó mértékû – tulajdonosa, illetve ezekkel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló
személy, amely társaság a d) pontban meghatározott gazdasági társaságokkal megbízási vagy vállalkozási
jogviszonyban áll,

g) olyan személy, aki az a) és b) pontok alá esõ személynek a Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvény szerinti közeli
hozzátartozója (a továbbiakban: közeli hozzátartozó), illetve a d) pont alá esõ, vezetõi munkakört betöltõ
személy közeli hozzátartozója, valamint

h) olyan személy, aki a d) pontban foglaltakon kívül egyéb szervezettel, vállalkozással munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja vonatkozásában nem minõsül összeférhetetlennek a tudományos, oktatói tevékenység
végzésére, tudományos eredmények közzétételére, illetve tudományos ismeretterjesztésre vonatkozó
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony.

(3) Az elnök, az elnökhelyettes nem folytathat pártpolitikai tevékenységet, párt nevében nyilatkozatot nem tehet.

12. § A Hivatal elnöke
a) rendeletben megállapítja a villamos energia rendszerhasználati díjakat és alkalmazásuk szabályait; a villamos

energiáról szóló törvény szerinti elosztók közötti kiegyenlítõ fizetések mértékét, a villamos energia csatlakozási
díjakat és alkalmazásuk szabályait,

b) rendeletben megállapítja a földgáz rendszerhasználati díjakat, a földgázellátásról szóló törvény szerinti
rendszerüzemeltetõ által nyújtott szolgáltatás minõségének a földgáz rendszerhasználati díjakon keresztül
történõ ösztönzésének szabályait, a nyújtott szolgáltatás minõségétõl függõen alkalmazható földgáz
rendszerhasználati díjakat, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeit, a földgáz
csatlakozási díjakat és alkalmazásuk szabályait,

c) kiadja a Hivatal szervezeti és mûködési szabályzatát és egyéb szabályzatait,
d) irányítja a Hivatal munkaszervezetét, meghatározza létszámkeretét és a kiadmányozás rendjét,
e) képviseli a Hivatalt,
f) gyakorolja a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvényben a hivatali szervezet vezetõje számára meghatározott

hatásköröket,
g) gyakorolja a Hivatallal közszolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló alkalmazottak feletti

munkáltatói jogkört,
h) a Hivatal költségvetése tekintetében ellátja mindazon feladatokat, amelyeket az államháztartásról szóló

törvény a fejezetet irányító szerv vezetõjének hatáskörébe utal,
i) törvényben kapott felhatalmazás alapján rendeletet ad ki,
j) a minõsített adat védelmérõl szóló törvény rendelkezései alapján dönt a Hivatal tevékenysége során kezelt

adatok minõsítésérõl,
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k) évente beszámol az Országgyûlésnek a Hivatal munkájáról, illetve külön felkérésre tájékoztatást ad az
Országgyûlés feladatkörrel rendelkezõ bizottságának,

l) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket törvény, törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály vagy
a Hivatal szervezeti és mûködési szabályzata a feladatkörébe utal,

m) együttmûködési megállapodást köthet más állami szervekkel, tagállami felügyeleti hatóságokkal, társadalmi
szervezetekkel.

13. § (1) A Hivatal elnöke törvényben, törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feladatainak
ellátása során nem utasítható. Az elnök – a Hivatal törvényben meghatározott hatósági ügyei tekintetében – egyedi
döntésre a Hivatalnak utasítást nem adhat.

(2) A Hivatal feladatkörét érintõ napirendi pontok tárgyalása esetén a Hivatal elnöke meghívásra a Kormány ülésén
részt vesz.

5. A Hivatal állományába tartozó személyek foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó szabályok

14. § (1) A Hatóság elnöke, elnökhelyettese, valamint a Hivatal alkalmazottai a Hivatal feladatainak ellátásához közvetlenül
kapcsolódó tevékenységüket közszolgálati jogviszony keretében látják el.

(2) A Hivatal elnöke meghatározza a Hivatal feladatainak ellátásához szükséges munkakörök rendszerét, a feladatok
ellátásához szükséges erõforrások mennyiségét, illetve a Hatóság szervezeti és mûködési szabályzatában jelöli ki az
(1) bekezdésbe nem tartozó azon munkaköröket, amelyek betöltõi feladataikat munkaviszony keretében látják el.

15. § A Hivatal elnökére, elnökhelyettesére, valamint a Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselõkre
és közszolgálati ügykezelõkre az e törvényben foglalt eltérésekkel a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény
köztisztviselõkre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

16. § (1) A Hivatal elnöke át nem ruházható hatáskörében dönt a Hivatal köztisztviselõje alapilletményének eltérítésérõl,
a tárgyév során módosíthatja azt, a Hivatalnál történõ jogviszony létesítés kivételével a köztisztviselõ munkájának
tárgyévet megelõzõ évi minõsítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján. Az elnök az alapilletmény
módosítása során a köztisztviselõ alapilletményét legfeljebb ötven százalékkal megemelheti vagy legfeljebb húsz
százalékkal csökkentett mértékben állapíthatja meg.

(2) A szakmai fõtanácsadói, a szakmai tanácsadói, a közigazgatási fõtanácsadói és a közigazgatási tanácsadói címek
aránya együttesen a Hivatal felsõfokú iskolai végzettségû köztisztviselõinek negyven százalékáig terjedhet.

(3) A Hivatal elnöke a kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselõnek a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvényben
meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérõ személyi illetményt állapíthat meg. Személyi
illetmény a Hivatal szervezeti és mûködési szabályzatában megállapított létszám legfeljebb húsz százalékáig adható
a személyi juttatás elõirányzata terhére. A személyi illetmény indokolás nélkül visszavonható, amely nem minõsül
a köztisztviselõi kinevezés módosításának.

(4) A napidíj mértéke a központi költségvetési törvényben meghatározott illetményalap egy munkanapra esõ
összegének 150%-a. Kiszámításánál havonta huszonegy munkanapot kell figyelembe venni és azt tíz forintra
felkerekítve kell megállapítani.

(5) A Hivatal – a cafetéria juttatás kivételével – saját hatáskörben maga határozza meg béren kívüli juttatásait. A Hivatal
elnöke által adható jutalom mértékét és a béren kívüli juttatásokat szabályzatban kell meghatározni.

17. § (1) A Hivatal köztisztviselõje – a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény szerinti összeférhetetlenségi szabályokban
foglaltakon túl – törvény eltérõ rendelkezése hiányában nem létesíthet és nem tarthat fenn tagsági viszonyt,
munkaviszonyt vagy munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt, vezetõ tisztségviselõi jogviszonyt vagy
felügyelõbizottsági tagsági jogviszonyt a Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységi területen mûködõ
szervezettel.

(2) A Hivatal köztisztviselõje öröklés kivételével nem szerezhet tulajdoni részesedést a 3. § (2) bekezdésében
meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozó szervezetben.
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18. § (1) A Hivatal köztisztviselõje kinevezésekor nyilatkozik a munkáltatói jogkör gyakorlójának az összeférhetetlenséggel
kapcsolatos tényekrõl, a követelmények teljesülésérõl, továbbá haladéktalanul írásban bejelenti a 17. § (2) bekezdése
szerinti öröklés tényét.

(2) A Hivatal köztisztviselõje a kinevezése elõtt, illetve öröklés útján szerzett, a 17. § (2) bekezdése szerinti tulajdoni
részesedését a kinevezéstõl vagy az öröklés útján történõ szerzéstõl számított három hónapon belül köteles
elidegeníteni.

(3) A Hivatal köztisztviselõje a munkáltatói jogkör gyakorlójának haladéktalanul írásban bejelenti, ha a vele közös
háztartásban élõ közeli hozzátartozója
a) a 17. § (2) bekezdése szerinti tulajdonosi részesedéssel, vagy
b) a 3. § (2) bekezdésében meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozó szervezetben tagsági viszonnyal,

munkaviszonnyal, munkavégzéssel járó egyéb jogviszonnyal, vezetõ tisztségviselõi vagy felügyelõbizottsági
tagsági jogviszonnyal

rendelkezik.
(4) A (2) bekezdésben foglalt kötelezettsége teljesítéséig, illetve a (3) bekezdésben meghatározott esetben a Hivatal

köztisztviselõje nem vehet részt olyan döntés elõkészítésében és meghozatalában, amely az érintett szervezetre
vonatkozik.

6. Titoktartási kötelezettség

19. § (1) A Hivatal köztisztviselõi kötelesek a feladatkörük ellátása során tudomásukra jutott üzleti titkot megõrizni. Ez
a kötelezettség a közszolgálati jogviszony megszûnését követõen is fennmarad.

(2) A Hivatal köztisztviselõi szakmai titokként kötelesek megõrizni a hatósági tevékenység ellátásával kapcsolatban
tudomásukra jutott minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet törvény elõírásai szerint a Hivatal nem
köteles más hatóság, illetve a nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tenni, azt nem tehetik jogosulatlanul közzé és
nem hasznosíthatják.

7. A Hivatal gazdálkodása

20. § (1) A Hivatal a feladatai ellátásával és a mûködésével összefüggõ kiadásokat saját bevételeibõl fedezi.
(2) A Hivatal bevételét képezi

a) a felügyeleti díj,
b) a Hivatal által kiszabott bírságok,
c) az igazgatási szolgáltatási díj és
d) az egyéb bevételek.

(3) A Hivatal által kiszabott bírságból származó bevétel a Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó
a) tevékenységi területen mûködõ szakemberek képzésére és tudományos-oktatási programok támogatására,
b) ágazatokban mûködõ szervezetek ügyfeleinek tájékoztatására,
c) tevékenységekkel és döntésekkel kapcsolatos tájékoztatásra, tanulmányok és ismeretterjesztõ anyagok

készítésének és közzétételének támogatására,
d) tevékenységi területen mûködõ civil fogyasztóvédelmi szervezetek támogatására
fordítható.

(4) A tárgyévben a (3) bekezdés szerint rendelkezésre álló, de fel nem használt összeg a következõ évre átvihetõ és azonos
célokra felhasználható.

(5) A Hivatal bevételeibõl évente – a bírságból származó bevétel kivételével – legfeljebb a tárgyévi bevétel 25%-ának
megfelelõ mértékig tartalékot képezhet. Az így képzett tartalék kizárólag az (1) bekezdés szerinti kiadásokra
használható fel, az más célra nem vonható el.

(6) A Hivatal kérelemre indult eljárásáért – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – igazgatási szolgáltatási díjat kell
fizetni.

(7) Törvényben, törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban vagy törvény alapján a Hivatal határozatában
megállapított, a Hivatalnak fizetendõ díj és annak késedelmi kamata köztartozásnak minõsül, és adók módjára kell
behajtani.

(8) A (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti bevételek – a központi költségvetésrõl szóló törvény eltérõ rendelkezése
hiányában – 40%-a a központi költségvetést illeti meg.
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III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. Felhatalmazó rendelkezések

21. § Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg
1. a Hivatal elnökének rendelet kiadásában helyettesítését ellátó elnökhelyettest,
2. a Hivatal hatáskörébe tartozó, kérelemre indult eljárások tekintetében az eljárásáért fizetendõ igazgatási

szolgáltatási díj mértékére, valamint a díjak és az egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására,
visszatérítésére vonatkozó részletes szabályokat.

9. Hatályba léptetõ rendelkezés

22. § Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

10. Átmeneti rendelkezések

23. § (1) A Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: MEH) általános és
egyetemes jogutódja.

(2) A MEH elnökének és elnökhelyetteseinek megbízatása e törvény hatálybalépésének napján megszûnik. E tisztségek
betöltõinek felmentési idejére és végkielégítésére a 10. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, kivéve ha megbízatásuk
megszûnésétõl számított 30 napon belül kinevezik õket a Hivatal elnökévé vagy elnökhelyettesévé.

(3) A MEH-nél foglalkoztatott kormánytisztviselõ, kormányzati ügykezelõ kormányzati szolgálati jogviszonya
közszolgálati jogviszonnyá alakul át. A jogviszony átalakulása nem érinti a Hivatal létrejötte elõtt keletkezett
kormányzati szolgálati jogviszonyból eredõ jogokat és kötelezettségeket, kivéve ha e törvény ettõl eltérõen
rendelkezik. A jogviszony átalakulásáról a munkáltató köteles harminc napon belül a köztisztviselõt, illetve
a közszolgálati ügykezelõt értesíteni.

(4) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselõ illetmény-kiegészítésére a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 234. § (1) bekezdését kell alkalmazni azzal a feltétellel, hogy a MEH-hel e törvény hatálybalépését
megelõzõ napon jogviszonyban álló illetmény-kiegészítése nem csökkenthetõ azon jogviszonya fennállásáig, amely
alapján az e törvény hatálybalépése elõtti illetmény-kiegészítésére jogosultságot szerzett.

24. § A tárgykörre vonatkozóan a Hivatal rendeletének hatálybalépéséig hatályban marad és alkalmazandó a MEH e törvény 
hatálybalépésekor hatályban lévõ határozata, kivéve ha a MEH határozata hatályát veszti. A Hivatal az általa kiadott
rendelet hatálybalépésével egyidejûleg köteles a tárgykörre vonatkozó határozatát visszavonni.

11. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

25. § Az 1–3. § és a 6–21. § az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minõsül.

12. Az Európai Unió jogának való megfelelés

26. § Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a villamos energia belsõ piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül

helyezésérõl szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
b) a földgáz belsõ piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl

szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.

13. Módosító rendelkezések

27. § (1) A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) II. Fejezetében a 4. §-t megelõzõ alcím címe
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal feladatai”
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(2) A Tszt. 60. § (2) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
(A miniszter rendeletben)
„i) állapítja meg a Hivatal miniszter részére történõ adatszolgáltatási és javaslattételi kötelezettségének rendjére,
módjára, tartalmára, formájára és idõpontjára vonatkozó részletes szabályokat.”

(3) A Tszt. 4. § (1) bekezdésében a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és
Közmû-szabályozási Hivatal” szöveg lép.

28. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 27. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdés szerinti határozatnak megfelelõ csatlakozás esetén a rendszerhasználó a Hivatal elnökének
rendeletében megállapított mértékû csatlakozási díjat fizet.”

(2) A Vet. 142. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A rendszerhasználati díjak mértékét és alkalmazásuk szabályait a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg.
A rendelet kihirdetése és hatálybalépése között legalább 15 napnak el kell telnie.”

(3) A Vet. 144. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A közcélú hálózathoz történõ csatlakozással összefüggésben csatlakozási díjat kell fizetni. A csatlakozási díjak
meghatározásának szempontjait, a csatlakozási díjak elemeit a Hivatal elõterjesztése alapján a miniszter rendeletben
állapítja meg.
(1a) A csatlakozási díjak mértékét és alkalmazásának szabályait a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg. A rendelet
kihirdetése és hatálybalépése között legalább 15 napnak el kell telnie.”

(4) A Vet. 148. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A 147. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás mértéke 0,08 Ft/kWh.
(3) A 147. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás mértéke 0,07 Ft/kWh.
(4) A 147. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás mértéke 1,31 Ft/kWh.
(5) A 147. § (1) bekezdése szerinti pénzeszközök mértékét a következõ évre várható finanszírozási igény és az
elkülönített számla várható tárgyévi egyenlege alapján kell megállapítani.”

(5) A Vet. XIX. Fejezetének címe helyébe a következõ rendelkezés lép:

„XIX. FEJEZET
A HIVATAL”

(6) A Vet. 159. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Hivatal a villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának és a villamosenergia-piac hatékony
mûködésének felügyeletével kapcsolatos feladatai körében:)
„6. rendeletben határozza meg a rendszerhasználati és a csatlakozási díjakat, valamint az egyes díjak alkalmazásának
feltételeit,”

(7) A Vet. 170. § (2) bekezdése a következõ 3. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„3. a Hivatal miniszter részére történõ adatszolgáltatási és javaslattételi kötelezettségének rendjére, módjára,
tartalmára, formájára és idõpontjára vonatkozó részletes szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

(8) A Vet. 170. § (2) bekezdés 11. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„11. rendszerhasználati díjak képzésének alapelveit, árszabályozásának kereteit, valamint csatlakozási díjak
meghatározásának szempontjait és a díjak elemeit,”
(rendeletben állapítsa meg.)

(9) A Vet. 170. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg
1. a rendszerhasználati díjakat és alkalmazásuk szabályait,
2. a csatlakozási díjakat és alkalmazásuk szabályait,
3. az elosztók közötti kiegyenlítõ fizetések mértékét.”

(10) A Vet.
1. 3. § 13. pontjában és XIX. Fejezetének a 158. §-t megelõzõ alcímének címében a „Magyar Energia Hivatal”

szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal” szöveg,
2. 140. § (2) bekezdésében a „Hivatal határozatban” szövegrész helyébe a „Hivatal elnöke rendeletben” szöveg,
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3. 142/A. § (2) bekezdésében a „Hivatal a rendszerhasználati díjakról hozott határozatában” szövegrész helyébe
a „Hivatal elnöke a rendszerhasználati díjakról kiadott rendeletében” szöveg,

4. 142/A. § (3) és (6) bekezdésében a „Hivatal határozatában” szövegrész helyébe a „Hivatal elnökének
rendeletében” szöveg,

5. 142/B. § (4) és (5) bekezdésében a „határozatban” szövegrész helyébe a „rendeletben” szöveg
lép.

29. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 105. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés a), c) és d) pontjai szerinti díjak országosan egységes mértékûek, azokat és alkalmazásuk
szabályait a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti díj mértékét és alkalmazásának
szabályait a Hivatal elnöke rendeletben, a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteirõl szóló jogszabályban 
meghatározott módon, földgázelosztónként állapítja meg. A Hivatal elnöke rendeletének a kihirdetése és
a hatálybalépése között legalább 15 napnak el kell telnie.”

(2) A Get. 105/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rendszerüzemeltetõk a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott rendszerhasználati díjakat, csatlakozási
díjakat és áralkalmazási feltételeket kötelesek alkalmazni és honlapjukon közzétenni.”

(3) A Get. 108. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A földgázszállító vagy a földgázelosztó vezetékhez történõ csatlakozásért vagy a korábban vásárolt kapacitást
meghaladó többletkapacitásért csatlakozási díjat kell fizetni. A csatlakozási díjak meghatározásának szempontjait,
a csatlakozási díjak elemeit a Hivatal elõterjesztése alapján a miniszter rendeletben állapítja meg. A csatlakozási díjakat
és alkalmazásának szabályait a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg. A csatlakozási díj általános
forgalmiadó-fizetési kötelezettségére külön törvény rendelkezései irányadók.”

(4) A Get. XVI. Fejezetének címe helyébe a következõ rendelkezés lép:

„XVI. FEJEZET
A HIVATAL”

(5) A Get. XVI. Fejezetében a 126. §-t megelõzõ alcím címe helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A Hivatal feladata és hatásköre”
(6) A Get. 129. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Hivatal részére felügyeleti tevékenységéért az engedélyesek felügyeleti díjat kötelesek fizetni, amelynek
mértéke az engedélyes tevékenysége elõzõ évi nettó árbevételének 0,06%-a. Ha a tárgyévet megelõzõ évben
az engedélyesnek nem volt nettó árbevétele, vagy nem volt teljes évre vonatkozó nettó árbevétele, akkor éves
felügyeleti díj elõleget kell fizetni, amelynek mértéke a tárgyévre vonatkozó üzleti tervben az engedélyköteles
tevékenységbõl elérni tervezett nettó árbevétel 0,06%-a. Ha a tárgyév tényleges nettó árbevétele nem azonos az üzleti 
tervben tervezettel, a különbözet 0,06%-ával a tárgyévet követõ évben a fizetendõ felügyeleti díj mértékét
megfelelõen módosítani kell.”

(7) A Get. 133. § (1) bekezdése a következõ 15. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„15. a Hivatal miniszter részére történõ adatszolgáltatási és javaslattételi kötelezettségének rendjére, módjára,
tartalmára, formájára és idõpontjára vonatkozó részletes szabályokat.”

(8) A Get. XVII. Fejezete a következõ 133/A. §-sal egészül ki:
„133/A. § Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg
1. a rendszerhasználati díjakat, a rendszerüzemeltetõ által nyújtott szolgáltatás minõségének a rendszerhasználati
díjakon keresztül történõ ösztönzésének szabályait, a nyújtott szolgáltatás minõségétõl függõen alkalmazható
rendszerhasználati díjakat, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeit,
2. a csatlakozási díjakat és alkalmazásuk szabályait.”

(9) A Get.
1. 3. § 15. pontjában és 132. § 1. pontjában a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai

és Közmû-szabályozási Hivatal” szöveg,
2. 67. § (3) bekezdésében a „határozatában” szövegrész helyébe az „elnökének rendeletében” szöveg,
3. 103. § (3) bekezdésében a „Hivatal határozatban” szövegrész helyébe a „Hivatal elnöke rendeletben” szöveg,
4. 108. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „jogszabály” szövegrész helyébe a „miniszteri rendelet” szöveg,
5. 127. § gy) pontjában a „meghatározza” szövegrész helyébe a „rendeletében meghatározza” szöveg
lép.
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30. § (1) A víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vkszt.) 74. § (2) bekezdése a következõ
9. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben)
„9. állapítsa meg a Hivatal miniszter részére történõ adatszolgáltatási és javaslattételi kötelezettségének rendjére,
módjára, tartalmára, formájára és idõpontjára vonatkozó részletes szabályokat.”

(2) A Vkszt. 3. § (1) bekezdésében a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és
Közmû-szabályozási Hivatal” szöveg lép.

31. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.) 88. § (3) bekezdés b) pontja a következõ
bc) alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelõs miniszter, hogy)
„bc) a Hivatal miniszter részére történõ adatszolgáltatási és javaslattételi kötelezettségének rendjére, módjára,
tartalmára, formájára és idõpontjára vonatkozó részletes szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)

(2) A Htv. 47. § (4) bekezdésében a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és
Közmû-szabályozási Hivatal” szöveg lép.

32. § A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 1. § (6) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(Önálló szabályozó szerv)
„c) a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal.”

33. § (1) A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 2. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„2. § Törvény eltérõ rendelkezése hiányában a Köztársasági Elnöki Hivatal, az Országgyûlés Hivatala, az
Alkotmánybíróság Hivatala, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, az Alapvetõ Jogok Biztosának
Hivatala, az Állami Számvevõszék, a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala, a Gazdasági Versenyhivatal, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a Magyar Tudományos
Akadémia Titkársága, a Magyar Mûvészeti Akadémia Titkársága, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára,
az Egyenlõ Bánásmód Hatóság, a Közbeszerzési Hatóság és az Országgyûlési Õrség köztisztviselõjének és közszolgálati 
ügykezelõjének közszolgálati jogviszonyára is e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

(2) A Kttv. 234. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Törvény eltérõ rendelkezése hiányában a Gazdasági Versenyhivatalnál, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál, a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatalnál, a Magyar Tudományos
Akadémia Titkárságánál, a Magyar Mûvészeti Akadémia Titkárságánál, a Közbeszerzési Hatóságnál, az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltáránál az illetménykiegészítés mértéke a felsõfokú iskolai végzettségû köztisztviselõ
esetében az alapilletményének 50%-a, középiskolai végzettségû köztisztviselõ esetében az alapilletményének 15%-a.”

34. § (1) A földgáz biztonsági készletezésérõl szóló 2006. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fbtv.) 4. § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) A miniszter a biztonsági földgázkészlet mértékét az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – az
ellátás-biztonsági kockázatok mérlegelésével, a rendelkezésre álló földgázforrások alapján, valamint a 994/2010/EU
rendeletben meghatározott Megelõzési Cselekvési Tervben és a Vészhelyzeti Tervben foglaltakkal összhangban –
a Hivatal elnöke javaslatának figyelembevételével határozza meg. A Hivatal javaslatát a miniszter által meghatározott
határidõn belül köteles megküldeni.”

(2) Az Fbtv. 1. § b) pontjában a „Magyar Energia Hivatalra” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és
Közmû-szabályozási Hivatalra” szöveg lép.

35. § A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Stv.)
a) 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és

Közmû-szabályozási Hivatal” szöveg,
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b) 3. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdés b)–h) pontjában” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés b)–g) pontjában”
szöveg

lép.

36. § A behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági készletezésérõl szóló 1993. évi XLIX. törvény 22. § (3) bekezdésében,
23. §-ában, 28/A. §-ában és 41. § (4) bekezdésében a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar
Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal” szöveg lép.

37. § A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának elõmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésérõl szóló 2010. évi CXVII. törvény 11/A. § (2) bekezdésében a „Magyar
Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal” szöveg lép.

38. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
a) 5. § (2) bekezdésében a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és

Közmû-szabályozási Hivatal” szöveg,
b) 41. § (5) bekezdésében a „Magyar Energia Hivatalt” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és

Közmû-szabályozási Hivatalt” szöveg
lép.

39. § A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 16. § (6) bekezdés q) pontjában a „Magyar Energia
Hivatalt” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatalt” szöveg lép.

40. § A villamos energiával összefüggõ egyes kérdésekrõl szóló 2008. évi LXX. törvény 3. § (3) bekezdésében a „Magyar
Energia Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatalnak” szöveg lép.

41. § Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 33. §-ában a „Magyar Energia Hivatalnak” szövegrész helyébe
a „Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatalnak” szöveg lép.

42. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 29. § (3) bekezdésében az „és a Nemzeti Média-
és Hírközlési Hatóság elnöke rendeletben” szövegrész helyébe az „ , a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
és a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal elnöke rendeletben” szöveg lép.

14. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

43. § (1) Hatályát veszti a Vet.
a) 141. § (4) bekezdésében az „ – a 142. § (2)–(3) bekezdésében és a 144. § (1) bekezdésében foglalt eltérésekkel – ” 

szövegrész,
b) 141. § (8) bekezdésében a „Hivatali határozat vagy” szövegrész,
c) 142. § (2) bekezdésében az „és a díjak alkalmazásának általános szabályait” szövegrész,
d) 158. § (1) bekezdése,
e) 161. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése,
f) 166. §-a és 167. §-a, valamint a 166. §-t megelõzõ alcím címe
g) 168. § (4) bekezdés g) pontja, (15) bekezdése, valamint (15a) bekezdés a) pontja,
h) 168. § (10) bekezdésében az „és a rendszerhasználati vagy csatlakozási díjakat megállapító” szövegrész,
i) 168/A. §-a,
j) 170. § (2) bekezdés 19. pont b) és d) alpontja.

(2) Hatályát veszti a Get.
a) 104. § (4a) bekezdésében a „vagy a Hivatal határozatának kézhezvételét” szövegrész,
b) 104. § (7) bekezdésében a „Hivatali határozat vagy” szövegrész,
c) 125/B. §-a,
d) 129. § (1) bekezdésében a „jogállására, gazdálkodására és” szövegrész,
e) 129. § (2) bekezdés c) pontjában a „ , valamint a 105. § (3) bekezdése és a 108. § (1) bekezdése szerinti

eljárásban” szövegrész,
f) 133. § (1) bekezdés 10. pontja.
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(3) Hatályát veszti a Tszt.
a) 5. § (2) bekezdésében az „A Hivatal mûködését saját bevételeibõl fedezi.” szövegrész,
b) 5. § (3) bekezdése,
c) 7. § (1) bekezdés e) pontja,
d) 60. § (2) bekezdés a) pontja.

(4) Hatályát veszti a Vkszt.
a) 5. § (3) és (5) bekezdése,
b) 74. § (2) bekezdés 5. pontja.

(5) Hatályát veszti a Htv.
a) 49. § (4) bekezdése,
b) 88. § (2) bekezdés 12. pontja.

(6) Hatályát veszti a Ksztv. 1. § (4) bekezdés c) pontja.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2013. évi XXIII. törvény
a behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági készletezésérõl*

Az Országgyûlés a behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági készletezésének versenysemleges szabályozásán, a tagi
hozzájárulás mértékének megalapozott számításához szükséges belföldi fogyasztás ellenõrzésén, a szabad forgalomba bocsátott,
behozott és felhasznált kõolajtermékek megjelölésén és ellenõrzésén, valamint a biztonsági készletek kõolajellátási
válsághelyzetben történõ rendelkezésre állásának biztosításán keresztül, Magyarország folyamatos és biztonságos energiaellátása,
valamint a kõolajtermékek forgalmazásához kapcsolódó adók beszedése hatékonyságának növelése érdekében az európai uniós
jogi követelményekre figyelemmel a következõ törvényt alkotja:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában:
1. biztonsági kõolajkészlet: az energiastatisztikáról szóló, 2008. október 22-i 1099/2008/EK európai parlamenti és

tanácsi rendelet C. melléklet 3.1. pont elsõ bekezdésében meghatározott nyersolajból és kõolajtermékekbõl
álló, e törvény szerint kötelezõen tárolandó készlet;

2. biztonsági kõolajkészlet felszabadítására irányuló nemzetközi döntés: a Nemzetközi Energia Ügynökség
kormányzótanácsának döntése, amely a tagjai készleteinek felszabadításával, illetve kiegészítõ intézkedésekkel 
kõolajat vagy kõolajterméket tesz elérhetõvé a piac számára;

3. az ellátás súlyos zavara: az Európai Unió vagy valamely tagállam kõolaj- vagy kõolajtermék ellátásának jelentõs
és hirtelen csökkenése függetlenül attól, hogy eredményezett-e biztonsági kõolajkészlet felszabadítására
irányuló nemzetközi döntést;

4. fizikai hozzáférés: a kõolajkészlet kitárolása, szabad forgalomba hozatala, valamint a felhasználók részére
történõ eljuttatása annak érdekében, hogy enyhítse vagy megoldja az esetlegesen felmerülõ ellátási
problémákat, valamint lehetõvé tegye a készletek karbantartásával, frissítésével kapcsolatos feladatok ellátását;

5. kõolaj- és kõolajtermék-ellátási válsághelyzet: az a helyzet, amikor a behozatal belföldi fogyasztáshoz mért
csökkenése eléri a 7%-ot, és a belföldi felhasználási igény csak a biztonsági kõolajkészlet terhére elégíthetõ ki,
továbbá az, amikor az Európai Unió vagy a Nemzetközi Energia Ügynökség válsághelyzeti intézkedéseket
rendel el, így különösen a készletek felszabadítására irányuló nemzetközi döntést hoz; a nyersolaj és
a kõolajtermékek hazai árának alakulása következtében kialakuló helyzet nem minõsül kõolaj- és
kõolajtermék-ellátási válsághelyzetnek.

* A törvényt az Országgyûlés a 2013. március 18-i ülésnapján fogadta el.
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2. A biztonsági kõolajkészlet mértékének kiszámítása, a különleges kõolajkészlet képzése, a biztonsági
kõolajkészlet tárolása és felhasználása

2. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott finomítói alapanyagok és kõolajtermékek (2) bekezdés szerinti idõszakban
behozott átlagos napi nettó mennyisége alapján az e törvényben meghatározott módon és mértékben biztonsági
kõolajkészletet kell létrehozni és fenntartani.

(2) Az átlagos napi nettó behozatalt
a) a január 1-jétõl március 31-ig tartó idõszak vonatkozásában a tárgyévet megelõzõ utolsó elõtti naptári év,
b) az április 1-jétõl december 31-ig tartó idõszak vonatkozásában a tárgyévet megelõzõ év (a továbbiakban:

referencia év)
figyelembevételével kell számítani.

(3) Az átlagos napi nettó behozatal mértékét a Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)
minden év március 31-ig, az 1. mellékletben meghatározott számítási módszer alkalmazásával számítja ki.

3. § (1) A biztonsági kõolajkészletet a Szövetség a 2. mellékletben meghatározott nyersolajból és kõolajtermékekbõl, az ott
meghatározott módon, a (2) és (3) bekezdésre figyelemmel képezi.

(2) A tárolt biztonsági kõolajkészlet összetételének meghatározásakor tekintettel kell lenni Magyarország
energiaellátásának biztonságára, kõolajimport-függõségére, valamint figyelembe kell venni a hazai kõolaj-termelési
és -feldolgozási, valamint termékfogyasztási mutatókat.

(3) A biztonsági kõolajkészlet legalább egyharmadát a 2. melléklet 1. pont b)–f) alpontja szerinti kõolajtermékekbõl kell
képezni, kivéve, ha a Szövetség igazgatótanácsa (a továbbiakban: igazgatótanács) különleges kõolajkészlet képzésérõl 
dönt.

(4) A biztonsági kõolajkészlet mértékének minden év augusztus 1-jétõl a következõ év március 31-ig meg kell felelnie
legalább 90 napi, a 2. § (2) és (3) bekezdése szerint számított átlagos napi nettó behozatalnak.

(5) Az átlagos napi nettó behozatal 90 napi mennyiségét meghaladó készletet – az igazgatótanács döntése esetén –
a tárgyév során értékesíteni lehet, figyelemmel a készletezési kötelezettség várható alakulására. Az értékesítés nem
zavarhatja meg a piac mûködését. Ha az igazgatótanács az értékesítésrõl dönt, a Szövetség az értékesítést honlapján
meghirdeti.

(6) A biztonsági kõolajkészlet a Szövetség tulajdonában áll.
(7) A biztonsági kõolajkészlet kitárolására kizárólag a Szövetség elõzetes írásbeli engedélyével kerülhet sor.

4. § (1) A Szövetség – az igazgatótanács döntése esetén – különleges kõolajkészlet képzésére jogosult. A különleges
kõolajkészletet a 3. melléklet szerinti módon, mértékben és az ott meghatározott kõolajtermékekbõl lehet képezni.

(2) Az a készlet, amely mind a biztonsági, mind a különleges kõolajkészletre e törvényben megállapított feltételeknek
megfelel, mindkét készletbe beszámítható.

5. § (1) A Szövetség a biztonsági és a különleges kõolajkészletrõl elkülönült, naprakész nyilvántartást vezet és
a nyilvántartásban foglalt adatokat az adatrögzítésétõl számított 5 évig megõrzi.

(2) A nyilvántartás tartalmazza
a) a tároló helyét,
b) a készlet mennyiségét,
c) a készletet alkotó nyersolaj és kõolajtermékek megnevezését.

(3) A nyilvántartásba az energiapolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) bármikor betekinthet.

6. § A biztonsági és a különleges kõolajkészletre zálogjog nem alapítható.

7. § A biztonsági kõolajkészletet mûködésre engedélyezett, mûszakilag ellenõrzött, a biztonságtechnikai és
környezetvédelmi jogszabályok elõírásainak megfelelõ, olyan tárolótérben kell raktározni, amely alkalmas arra, hogy
a) a kõolajkészlet minõségét megõrizze,
b) a kõolajkészlet rendelkezésre állását és ellenõrzését bármely idõpontban biztosítsa,
c) a kõolajkészlethez való fizikai hozzáférést, ki- és betárolását – a készletezési, illetve a készlet felszabadítási

feladatok ellátása érdekében – lehetõvé tegye.
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8. § (1) A Szövetség a biztonsági kõolajkészletet és a különleges kõolajkészletet az Európai Unió más tagállamának területén
kormányközi megállapodás esetén tárolhatja. Az Európai Unió más tagállamának készletezésre kötelezettje biztonsági 
kõolajkészletet tárolhat Magyarország területén.

(2) Ha az Európai Unió más tagállamának készletezésre kötelezettje Magyarország területén biztonsági kõolajkészletet
tárol, e készlet felett mindenkor e készletezésre kötelezett jogosult rendelkezni.

(3) Ha valamely belföldi természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban:
gazdasági szereplõ) az Európai Unió más tagállamának készletezésre kötelezettje részére belföldön biztonsági vagy
különleges kõolajkészletet kíván tárolni, a szerzõdés létrejöttéhez a miniszter jóváhagyása szükséges.

(4) A Szövetség honlapján kõolajtermék-kategóriánként tájékoztatást tesz közzé a szabad tárolói kapacitásokról és
a kapacitások lekötésének feltételeirõl.

(5) Ha a készletezésre az Európai Unió más tagállamából érkezõ megbízás alapján kerül sor, a megbízott a megbízást nem
ruházhatja át.

9. § (1) Ha a kõolaj- és kõolajtermék ellátás és a fogyasztás egyensúlya felbomlik és a felhasználási igények meghaladják
a beszerzés lehetõségeit, a miniszter rendeletében az egyensúly helyreállításához szükséges és azzal arányos mértékû,
fogyasztást korlátozó intézkedéseket rendelhet el.

(2) A biztonsági kõolajkészletet az ellátás súlyos zavara esetén, és kõolaj- és kõolajtermék-ellátási válsághelyzetben vagy
tüzelõanyag (tüzelõolaj, fûtõolaj, földgáz) ellátási nehézség esetén a miniszter rendelete alapján szabad felhasználni.

(3) A (2) bekezdés szerinti rendeletben meg kell határozni:
a) a felhasználásra engedélyezett kõolaj, kõolajtermék megnevezését és mennyiségét,
b) a felhasznált készletek visszapótlásának határidejét, termékek szerinti összetételét.

(4) A (2) bekezdés szerinti rendeletben a miniszter
a) meghatározhatja a felhasználás célját,
b) meghatározhatja a felhasználás ütemét,
c) az ország mûködését biztosító felhasználók részére a felszabadított biztonsági készlethez elsõbbségi

hozzáférést engedhet,
d) fogyasztást korlátozó intézkedéseket rendelhet el,
e) a kõolajfinomítóval rendelkezõ gazdálkodó szervezetek részére elõírhatja a felhasználásra felszabadított

készlet bérfeldolgozásának legkisebb hozamát és ütemezését.
(5) A (2) bekezdés alapján felhasználásra engedélyezett készleteket – a rendeletben elõírt módon és feltételek szerint –

a Szövetség értékesíti.
(6) A kõolajat és a kõolajtermékeket olyan áron kell értékesíteni, hogy az fedezetet nyújtson a készlet visszapótlásának

várható költségeire.
(7) A miniszter a biztonsági kõolajkészletbõl történõ felhasználás elõírása esetén haladéktalanul tájékoztatja az Európai

Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) és a Nemzetközi Energia Programról szóló, Párizsban, 1974. november 18-án
kelt Egyezmény és annak Jegyzõkönyvei, valamint a Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezetnek
a Nemzetközi Energia Ügynökséget létrehozó C(74)203 (végsõ) határozatának kihirdetésérõl szóló 1999. évi
XXXIX. törvénynek (a továbbiakban: 1999. évi XXXIX. törvény) megfelelõen a Nemzetközi Energia Ügynökséget
a) azon idõpontról, amikor a biztonsági kõolajkészlet a kötelezõ szint alá csökken,
b) a felhasználás indokairól,
c) a felhasznált készletek visszapótlása érdekében tett intézkedésekrõl,
d) a készletek elõre látható alakulásáról a visszapótlás végrehajtásáig.

10. § (1) A Bizottság által létrehozott kõolaj- és kõolajtermék-biztonsági egyeztetõcsoportban Magyarországot a miniszter
képviseli.

(2) Ha a Bizottság vizsgálatot indít Magyarország kõolaj- és kõolajtermék-ellátási válsághelyzetre való felkészültsége és
a biztonsági készletezés ellenõrzése érdekében, a miniszter a vizsgálatban részt vevõ tisztviselõt az általa vezetett
minisztérium állományába tartozó kormánytisztviselõk közül jelöli ki.

(3) A (2) bekezdés szerinti vizsgálat esetén a Szövetség és a vizsgálattal érintett hatóságok együttmûködnek
a Bizottsággal, a készletekkel kapcsolatos dokumentumokba betekintést engednek, a készleteket tartalmazó
tárolókhoz – a vizsgálat elvégzése érdekében – hozzáférést biztosítanak.

(4) A (2) bekezdés szerinti vizsgálatban részt vevõ kormánytisztviselõ, a (3) bekezdés szerinti érintett hatóság, valamint
a Szövetség a vizsgálat során tudomásukra jutott bizalmas információkat kötelesek megõrizni.
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11. § (1) A miniszter – az 1999. évi XXXIX. törvény 2. §-a szerinti nemzetközi szerzõdés II. Fejezet 5. Cikk 1. pontjára is
figyelemmel – elkészíti és folyamatosan naprakészen tartja az ellátás súlyos zavara esetén alkalmazandó készenléti
tervet.

(2) A Bizottság kérésére a miniszter megküldi a jóváhagyott készenléti tervet a Bizottság részére.

3. A Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség

12. § (1) A Szövetség – mint központi készletezõ szervezet – feladata a biztonsági kõolajkészlet megvásárlása, tárolása és
értékesítése, az ehhez szükséges tárolók létesítése, mûködtetése és fejlesztése, valamint a földgáz biztonsági
készletezésérõl szóló 2006. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: Fbkt.) meghatározott feladatok teljesítése.

(2) A Szövetség feladata továbbá, hogy a 3.§ (1) bekezdése szerinti biztonsági kõolajkészlet, illetve a tagi hozzájárulás
mértékének megalapozott számítása, valamint a kõolajtermékek forgalmazásához kapcsolódó adók beszedése
hatékonyságának növelése érdekében olyan ellenõrzõ és jelölõ rendszert mûködtessen, amely folyamatosan lehetõvé 
teszi a szabad forgalomba bocsátott, behozott és felhasznált, a (3) bekezdésben megjelölt kõolajtermékek
megfigyelését.

(3) A Szövetség a (2) bekezdés szerinti feladat teljesítése érdekében a 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 19 41,
2710 19 45, 2710 19 49 vámtarifa szám alatt nyilvántartott termékeket – termékcsoportonként különbözõ – ellenõrzõ
jelölõ anyaggal látja el.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott tevékenység ellátása érdekében a (3) bekezdés szerinti kõolajtermékeket
elõállító, szabad forgalomba bocsátó, behozó vagy importáló köteles együttmûködni a jelölést és ellenõrzést végzõ
Szövetséggel.

13. § (1) A Szövetség jogi személy, mûködését saját bevételeibõl fedezi, a bevételeket a készletezési költségek fedezésére,
kõolaj-, kõolajtermék-tároló vásárlására, létesítésére, fejlesztésére, a tároló társaságokban való tulajdonszerzésre és
hiteleinek törlesztésére, a jelölési és az ellenõrzési költségek fedezésére, a Szövetség mûködésére, valamint
az Fbkt.-ban meghatározott feladatai teljesítésére fordíthatja. A Szövetség nem alanya a társasági adónak.

(2) A Szövetség szervezete kõolaj- és kõolajtermék készletezési szekcióból (a továbbiakban: kõolaj szekció), valamint
földgáz-készletezési szekcióból (a továbbiakban: földgáz szekció) áll.

14. § (1) A 40. § (2) bekezdése szerinti tevékenységet végzõ gazdasági szereplõ kötelezõen a Szövetség tagja.
(2) A szövetségi tagság a 40. § (2) bekezdés szerinti tevékenység megkezdésének idõpontjában jön létre. A szövetségi

tagság megszûnik, ha a tag a készletezési kötelezettséggel járó tevékenységet legalább egy évig nem folytatja.

15. § A 9. § (4) bekezdés c) pontja alapján a miniszter által meghatározott célból kijelölt felhasználók ellátására
felszabadított készleten felül, a felszabadított készletek vonatkozásában a kõolaj szekció tagjait, a készlet
felszabadítást megelõzõ naptári év forgalmának egyenlege alapján esedékessé vált és teljesített nettó tagi
hozzájárulásuk arányában elõvásárlási jog illeti meg. A nettó tagi hozzájárulás összege a befizetett, valamint
a visszaigényelt és levont tagi hozzájárulás egyenlege.

16. § A Szövetség az e törvényben és az Fbkt.-ben elõírt földgáz biztonsági készletezési tevékenységen kívül, csak az azzal
összefüggõ – az alapszabályban meghatározott – tevékenységek gyakorlására jogosult.

17. § (1) A Szövetség a miniszter által jóváhagyott alapszabály alapján mûködik.
(2) A Szövetség alapszabályában meg kell határozni:

a) a Szövetség székhelyét,
b) a Szövetség szervezeti felépítését és mûködését,
c) a tagsági viszony létrejöttének és megszûnésének részletes szabályait,
d) a Szövetség tagjainak e törvényben nem szabályozott jogait és kötelezettségeit, továbbá e kötelezettségek

elmulasztásának jogkövetkezményét,
e) a Szövetség gazdálkodási rendjének részletes szabályait,
f) a felszabadított biztonsági kõolaj- és földgázkészlet értékesítésének rendjét,
g) a Szövetség tagjai által a Szövetségnek fizetendõ tagi hozzájárulás megfizetésének részletszabályait,

6458 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 51. szám



h) a kõolaj- és kõolajtermék-készletezés rendszerének részletes szabályait, különösen
ha) a készlet azonosításának, számbavételének módszereit, nyilvántartásának rendjét,
hb) a készletállomány összetételére vonatkozó termékszerkezet-összetételi arányok, valamint

a mennyiségi és minõségi paraméterek meghatározásának módját,
hc) a készlet vagy annak része tulajdonjoga megállapíthatóságának és bírósági végrehajtás alóli

mentességének biztosítása érdekében alkalmazandó jelölés módját,
i) a kõolaj- és kõolajtermék készletek minõségének megõrzése céljából történõ kõolaj és kõolajtermék

cserélésének gyakoriságát, módját és rendszerét, a normatív veszteségre és annak pótlására vonatkozó
elõírásokat, továbbá a földgázkészletezés minõségellenõrzésére vonatkozó eljárását,

j) a tag és a Szövetség közötti elektronikus kapcsolattartás szabályait, valamint az üzemszüneti rendelkezéseket,
k) a földgázkészletezés rendszerének részletes szabályait,
l) a Szövetség adatszolgáltatási kötelezettségét,
m) a 38. § (3) bekezdése szerinti fizetési haladék esetén alkalmazandó kamat és biztosíték összegét, valamint

a fizetési haladék iránti kérelem elbírálása során alkalmazandó mérlegelési szempontokat,
n) a 40. § (6) bekezdése szerinti vagyoni biztosítékadás részletszabályait,
o) mindazokat a kérdéseket, amelyeket e törvény és az Fbkt. kötelezõen elõír.

(3) A Szövetség alapszabályát a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben és a Szövetség
honlapján közzé kell tenni.

(4) A Szövetség alapszabálya és annak módosítása a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben
való közzétételtõl kezdõdõen alkalmazandó.

18. § A Szövetség szervei a közgyûlés, az igazgatótanács, a felügyelõ bizottság és az igazgatóság.

4. A közgyûlés

19. § A Szövetség legfõbb szerve a közgyûlés, amely a kõolaj- és a földgáz szekció tagjainak összességébõl áll.

20. § (1) A közgyûlést évente két alkalommal össze kell hívni (rendes közgyûlés).
(2) Rendkívüli közgyûlést kell összehívni, ha az összes szavazatok legalább 15%-ával rendelkezõ tagok – ok és cél

megjelölésével – írásban kérik.
(3) A közgyûlés összehívásáról az igazgató értesíti a tagokat – a közgyûlés idõpontját megelõzõen legalább 4 héttel –

a napirendi javaslat egyidejû megküldésével.
(4) A közgyûlés határozatképes, ha azon mindkét szekcióban az összes szavazatok több mint 50%-át képviselõ tag jelen

van.
(5) Ha a közgyûlés nem határozatképes, a 8 napon belüli idõpontra összehívott második közgyûlést – az eredeti

napirenden szereplõ ügyekben – a megjelentek számától és szavazathányadától függetlenül határozatképesnek kell
tekinteni.

21. § A közgyûlés feladata
a) a Szövetség alapszabályának elfogadása és módosítása,
b) az igazgatótanács és a felügyelõ bizottság tagjainak megválasztása, felmentése, tagjai díjazásának

megállapítása, az igazgató és az igazgatóhelyettes megválasztása, és felmentése,
c) döntéshozatal minden olyan ügyben, amelyet e törvény, az Fbkt. vagy az alapszabály a közgyûlés hatáskörébe

utal.

22. § A közgyûlés a 21. § a) és b) pontjaiban meghatározott ügyekben a jelenlévõ tagok kétharmados szavazattöbbségével,
más ügyekben – ha az alapszabály minõsített többséget nem ír elõ – a jelen lévõ tagok egyszerû szavazattöbbségével
határoz.

23. § (1) A közgyûlés döntésének meghozatala során minden szövetségi tag rendelkezik egy szavazattal. Ez jelenti az összes
szavazatok 50%-át. A szavazatok másik fele olyan arányban oszlik meg a két szekció tagjai között, amilyen mértékben
az elõzõ naptári évben nettó tagi hozzájárulást fizettek.
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(2) A közgyûlési határozat érvényességéhez a kõolaj- és kõolajtermék-készletezéssel kapcsolatos kérdésben az ezen
szekciót képviselõ tagok többségi szavazata, a földgáz-készletezéssel kapcsolatos kérdésben a földgáz szekciót
képviselõ tagok többségi szavazata szükséges.

5. Az igazgatótanács

24. § (1) Az igazgatótanács
a) a közgyûlés elé terjeszti a Szövetség éves költségvetési tervét,
b) a közgyûlés elé terjeszti a Szövetség elõzõ évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót,
c) javaslatot tesz a közgyûlésnek a Szövetséget megilletõ, az éves költségvetésben elért bevételi többlet vagy

kiadási megtakarítás felhasználására,
d) jóváhagyja a Szövetség üzletszabályzatát,
e) javaslatot tesz a közgyûlésnek e törvényben meghatározott feladatainak ellátásához szükséges hitel

felvételére,
f) felügyeli az igazgatóság tevékenységét,
g) megbízást ad az e törvényben meghatározott ellenõrzés folytatására,
h) megvitat minden olyan kérdést, amelyet az igazgatóság számára elõterjeszt,
i) javaslatot tesz a miniszternek a 9. § szerinti intézkedés kezdeményezésére,
j) javaslatot tesz az igazgató és az igazgató-helyettes személyére.

(2) Az igazgatótanács az igazgatóság tagjaitól jelentést kérhet és számukra utasítást adhat.
(3) Az igazgatótanács csak olyan személyt javasolhat igazgatónak vagy igazgató-helyettesnek, akit a miniszter,

az államháztartásért felelõs miniszter és a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: MEH) képviselõi közül legalább
három támogat.

25. § Az igazgatótanács tizennégy tagból áll. Hat tagot a kõolaj szekcióból, négy tagot a földgáz szekcióból a közgyûlés
választ három évre. A további négy tagja közül kettõ a miniszter, egy az államháztartásért felelõs miniszter és egy
a MEH képviselõje.

26. § Az igazgatótanács tagjai közül egy elnököt és egy elnökhelyettest választ. A választás egyszerû szavazattöbbséggel
történik.

27. § Ha az igazgatótanács választott tagjának megbízatása a 25. §-ban meghatározott idõtartam letelte elõtt megszûnik,
a hátralévõ idõre új tagot kell választani. Az új tagot a legközelebbi közgyûlésen választják meg.

28. § (1) Az igazgatótanács akkor határozatképes, ha legalább nyolc tag és ebbõl a mindkét szekció 50%-át képviselõ tag jelen van.
(2) Az igazgatótanács határozatait általában egyszerû szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlõség esetén az elnök

szavazata dönt. A 30. § (2) bekezdés szerinti új igazgatósági tag kijelöléséhez a jelenlévõ tagok kétharmados
szavazattöbbsége szükséges.

(3) Az igazgatótanácsi határozat érvényességéhez szükséges a kõolaj- és kõolajtermék-készletezéssel kapcsolatos
kérdésben ezt a szekciót képviselõ tagok többségi szavazata, a földgázkészletezéssel kapcsolatos kérdésben a földgáz
szekciót képviselõ tagok többségi szavazata.

6. A felügyelõ bizottság

29. § (1) A felügyelõ bizottság hat tagból áll. A felügyelõ bizottság két tagját a miniszter, egy tagját az államháztartásért felelõs
miniszter delegálja, két tagját a kõolaj szekció, egy tagját a földgáz szekció jelölésére a közgyûlés választja három évre.
A tagok maguk közül elnököt választanak. A felügyelõ bizottság határozatképes, ha legalább három tagja jelen van.
A felügyelõ bizottság határozatát egyszerû többséggel hozza és szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.
A felügyelõ bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és a közgyûlés hagyja jóvá.

(2) A felügyelõ bizottság ellenõrzési jogköre a Szövetség mûködésének, tevékenységének jogszerûségi szempontból
történõ vizsgálatára terjed ki.
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(3) A felügyelõ bizottság a (2) bekezdés szerinti ellenõrzés során köteles megvizsgálni:
a) a közgyûlés napirendjén szereplõ minden üzletpolitikai elõterjesztést,
b) minden olyan elõterjesztést, amely a közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik,
c) a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számvtv.) szerinti éves beszámolót.

(4) A közgyûlés csak a felügyelõ bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat a (3) bekezdés a) és c) pontjában
foglalt kérdésekben.

(5) A felügyelõ bizottság a közgyûlés felügyelete alá tartozik és tevékenységérõl köteles a közgyûlésnek beszámolni.
A felügyelõ bizottság tagjai a közgyûlésen tanácskozási joggal vesznek részt. A felügyelõ bizottság tagjai a közgyûlés
által megállapított tiszteletdíjban részesülhetnek. A felügyelõ bizottság tagjainak összeférhetetlenségére a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 23. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 25. §-ában foglalt rendelkezéseket kell
alkalmazni.

(6) A felügyelõ bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni. A Szövetség vezetõitõl felvilágosítást, jelentést kérhetnek,
a Szövetség könyveit és iratait megvizsgálhatják.

(7) Amennyiben a Szövetség tevékenysége jogszabályba, a Szövetség alapszabályába vagy határozatába ütközik,
a felügyelõ bizottság jogosult rendkívüli közgyûlést összehívni és annak napirendjére javaslatot tenni.

(8) Ha a felügyelõ bizottság tagjának megbízatása az (1) bekezdésben meghatározott idõtartam letelte elõtt megszûnik,
a hátralévõ idõre új tagot kell választani. Az új tagot a legközelebbi közgyûlésen választják meg.

(9) A felügyelõ bizottság a tevékenységérõl szükség szerint, de legalább félévente a miniszternek beszámol.

7. Az igazgatóság

30. § (1) Az igazgatótanács javaslata alapján a közgyûlés választja meg a Szövetség igazgatóját és igazgató-helyettesét
(a továbbiakban együtt: igazgatóság tagjai). A Szövetség igazgatóságának ügyvezetõje az igazgató, akit
akadályoztatása esetén az igazgató-helyettes teljes jogkörrel helyettesít. Az igazgatót és az igazgató-helyettest
a közgyûlés határozatlan idõre választja meg.

(2) A közgyûlés az igazgatót vagy az igazgató-helyettest a Szövetség alapszabályában meghatározott okból felmentheti.
Ha az igazgató vagy az igazgató-helyettes megbízatása megszûnik, az igazgatótanács jogosult az új igazgatósági
tagot kijelölni, akit a közgyûlés a következõ ülésén tisztségében megerõsít vagy új tagot választ.

31. § Az igazgató
a) ellátja a Szövetség ügyvezetését és gyakorolja a munkáltatói jogokat,
b) elkészíti a Szövetség éves költségvetésének, és annak végrehajtásáról szóló beszámoló tervezetét, és azt

az igazgatótanács elé terjeszti,
c) határoz a Szövetség azon ügyeiben, amelyek más szerv hatáskörébe nem tartoznak,
d) megküldi a miniszternek a közgyûlés határozatát, valamint a miniszternek és az államháztartásért felelõs

miniszternek a Szövetség éves költségvetését és annak végrehajtásáról szóló beszámolót,
e) ha e törvény másképpen nem rendelkezik, képviseli a Szövetséget,
f) a 12.§ (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladat ellátására olyan, Magyarországon bejegyzett gazdasági

társasággal köthet szerzõdést, amellyel a miniszter, az államháztartásért felelõs miniszter és a MEH
igazgatótanácsi tagjai közül legalább három egyetért.

8. A Szövetség gazdálkodása

32. § (1) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodó, a Számvtv. szerinti egyéb szervezet, gazdálkodásáról december
31-ei fordulónappal éves beszámolót készít.

(2) A Szövetség könyvvezetésére a kettõs könyvvitel elõírásai vonatkoznak. A Számvtv. elõírásait a 37. §-ban foglaltak
figyelembevételével kell alkalmazni.

(3) A Szövetség eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait a kõolaj- és kõolajtermék-készletezési, valamint
a földgáz-készletezési tevékenységenként, illetve azokat a nem készletezési tevékenységeitõl belsõ számvitelében
elkülöníti, valamint azokat az éves beszámoló kiegészítõ mellékletében bemutatja. A készletezési tevékenységhez
közvetlenül nem kapcsolódó költségeket, ráfordításokat a kõolaj- és kõolajtermék-készletezési, valamint
a földgáz-készletezési tevékenységek között fele-fele arányban kell felosztani.
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33. § (1) A készletezéshez, a készletnöveléshez, továbbá a Szövetség egyéb feladatai ellátásához és mûködéséhez szükséges
eszközöket – az éves költségvetés alapján – a tagok pénzbeli tagi hozzájárulás formájában bocsátják a Szövetség
rendelkezésére.

(2) A Szövetség e törvényben meghatározott feladatai ellátásához – a közgyûlés által jóváhagyott mértékig – hitelt is
felvehet. Ezen hitelek kamatait a mûködés ráfordításai között kell elszámolni.

(3) A Szövetség éves költségvetésében megtervezi:
a) a biztonsági kõolaj- és földgázkészletezés,
b) a 12. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának, valamint
c) a mûködésének várható ráfordításait.

(4) A Szövetség a tagi hozzájárulásból eredõ bevételét oly módon tervezi meg, hogy az – figyelembe véve a Szövetség
egyéb jogcímen (nem a tagi hozzájárulásból származó) tervezett bevételeit – fedezze a (3) bekezdésben
meghatározott, várható ráfordításokat. A készletértékesítésbõl származó bevétel kizárólag hiteltörlesztésre, vagy új
készlet beszerzésére fordítható.

(5) A Szövetség az éves költségvetés alapján meghatározza a termékcsoportonkénti egységnyi tagi hozzájárulás
mértékét, amelynek számítása a következõk figyelembevételével történik:
a) a tagi hozzájárulás termékcsoportonkénti egységnyi mértékének a 12. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott 

feladat ellátásához szükséges része nem lehet kevesebb, mint a NAV által, a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdésében foglaltak szerint közzétett, a költségvetés közgyûlés általi
elfogadása évének elsõ hat hónapjára alkalmazható havi üzemanyagár átlagának 1%-a;

b) amennyiben a tagi hozzájárulás termékcsoportonkénti egységnyi mértékének az a) pont alapján számított
részébõl, tervezett bevétel több mint amennyi a 12. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatának
ellátásához szükséges, a többlet figyelembe veendõ a tagi hozzájárulás termékcsoportonkénti egységnyi
mértékének végleges meghatározásánál.

(6) A termékcsoportonkénti tagi hozzájárulás mértékét a miniszter a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos
Értesítõben közzéteszi.

34. § (1) A következõ évi költségvetést az igazgatóság november 30-ig készíti el, amelyet a közgyûlés hagy jóvá.
(2) A költségvetés közgyûlés elé terjesztéséhez a miniszter, az államháztartásért felelõs miniszter és a MEH

igazgatótanácsi képviselõinek hozzájárulása szükséges.

35. § (1) A Szövetség éves beszámolójának – a tárgyévet követõ május 31-ig történõ – elfogadásakor felülvizsgálja a 33. §
szerinti költségvetését.

(2) Amennyiben a közgyûlés nem fogadja el az igazgatótanács által beterjesztett éves beszámolót, az államháztartásért
felelõs miniszter igazgatótanácsi képviselõje az Állami Számvevõszék vizsgálatát kezdeményezi.

36. § (1) A termékcsoportonkénti egységnyi tagi hozzájárulás mértékét az igazgatótanács naptári éven belül egyszer
módosíthatja, kivéve, ha a naptári éven belüli második alkalommal történõ módosításra kõolaj- és
kõolajtermék-ellátási válsághelyzet miatt van szükség.

(2) Az igazgatótanácsnak módosítania kell a termékcsoportonkénti egységnyi tagi hozzájárulás mértékét akkor, ha
enélkül a Szövetség fizetésképtelenné válna.

37. § (1) A Szövetség a naptári évvel azonos üzleti évrõl éves beszámolót készít, legkésõbb az üzleti évet követõ év május 31-ig.
A költségvetés teljesítésének részletes, számszerû és szöveges indokolását az üzleti jelentés tartalmazza.

(2) A mérleget a Számvtv. 1. számú mellékletében elõírt szerkezetben és tartalommal kell elkészíteni, továbbrészletezését
a Szövetség alapszabálya tartalmazza.

(3) Az eredménykimutatást a Számvtv. 2. számú mellékletében elõírt szerkezetben és tartalommal kell elkészíteni.
Az eredménykimutatás éves költségvetéssel azonos továbbrészletezését – a (4) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével – a Szövetség alapszabálya tartalmazza.

(4) A tagi hozzájárulás összegét a Szövetség az egyéb bevételek között számolja el.
(5) A Szövetség éves beszámolóját a honlapján közzéteszi.
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9. A Szövetség követeléseinek behajtása és elszámolása

38. § (1) A Szövetséget megilletõ kötelezõ befizetésekre az adózás rendjérõl szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni
az e törvényben foglalt eltérésekkel és azzal, hogy azokat a Szövetség szedi be.

(2) Az a tag, aki (amely) az esedékessé vált tagi hozzájárulást nem fizette meg, vagy jogalap nélkül vont le, illetve igényelte
vissza tagi hozzájárulást, köteles az adózás rendjérõl szóló törvényben elõírt késedelmi pótlékkal azonos mértékû
kamatot fizetni.

(3) Az igazgatótanács a Szövetség követeléseinek teljesülésére kivételes és indokolt esetben haladékot adhat kamat
felszámítása mellett és biztosíték nyújtása ellenében. A kamat és a biztosíték mértékét, valamint a fizetési haladék
iránti kérelem elbírálása során alkalmazandó mérlegelési szempontokat az alapszabály határozza meg.

39. § (1) Az esedékesség idõpontjáig nem teljesített kötelezettséget a tag terhére a Szövetség igazgatója határozatban írja elõ.
A teljesítési határidõ eredménytelen eltelte esetén a Szövetség igazgatója intézkedik a végrehajtás iránt vagy
kezdeményezheti a tag fizetésképtelenségének megállapítását és felszámolását.

(2) Ha a tag a határozatban foglaltakat sérelmesnek tartja, a határozatot a kézhezvételtõl számított 30 napon belül
a bíróságnál keresettel támadhatja meg a Polgári Perrendtartás általános szabályai szerint. A kereset benyújtásának
a követelés behajtására nincs halasztó hatálya, de a bíróság kérelemre a végrehajtási eljárást felfüggesztheti.

(3) A Szövetséggel szemben fennálló tartozásra befizetett vagy behajtott összeget a késedelmi kamatra, a felmerült
költségekre, ezt követõen a tagi hozzájárulásra kell elszámolni.

10. A kõolaj szekció tagjának jogai és kötelezettségei

40. § (1) A kõolaj szekció tagja a kõolajtermék-forgalmazási tevékenységével összefüggésben, illetve a saját felhasználásra
történõ behozatali tevékenysége után a Szövetség részére tagi hozzájárulást fizet, amelynek termékcsoportonkénti
egységnyi mértékét a 33. § (5) bekezdés szerint kell meghatározni.

(2) A kõolaj szekció tagja a 4. mellékletben meghatározott kõolajtermékek mennyisége után tagi hozzájárulást fizet, ha
a) az adóraktár-engedélyes, a bejegyzett kereskedõ, illetve a jövedéki engedélyes importáló a kõolajterméket

a jövedéki adótörvény rendelkezései szerint szabad forgalomba bocsátja,
b) az adóraktár-engedélyes a kõolajterméket adófelfüggesztéssel adómentes felhasználónak kitárolja,
c) az adómentes felhasználó, illetve a felhasználói engedélyes a kõolajterméket adófelfüggesztéssel harmadik

országból behozza,
d) a bejegyzett feladó a harmadik országból behozott kõolajterméket adófelfüggesztéssel adómentes felhasználó 

vagy felhasználói engedélyes részére a jövedéki adótörvény szerint feladja,
e) a közösségi kereskedelmi tevékenységet végzõ jövedéki engedélyes kereskedõ, az adóraktár-engedélyes,

illetve a felhasználói engedélyes az Európai Unió más tagállamában szabad forgalomba bocsátott
kõolajterméket e tagállamból beszerez,

f) az adóraktár-engedélyes a kõolajterméket az adóraktáron belül felhasználja, kivéve a jövedéki termék
elõállításához történõ felhasználást,

g) az adóraktár-engedélyes adófelfüggesztés mellett személy- és áruszállítást végzõ hajók üzemanyagtartályába
betölti.

(3) A tagi hozzájárulás alapja a (2) bekezdés a) pontja esetén a jövedéki adótörvény szerint szabad forgalomba hozott,
a (2) bekezdés b) és g) pontja esetén a kitárolt, a (2) bekezdés c) pontja esetén a behozott, a (2) bekezdés d) pontja
esetén a feladott, a (2) bekezdés e) pontja esetén a beszerzett, a (2) bekezdés f) pontja esetén a felhasznált
hozzájárulás-köteles kõolajtermék mennyisége.

(4) A tagi hozzájárulás megfizetése a (2) bekezdés a), c), e), f) és g) pontja szerinti esetben az ott megnevezett engedélyest,
a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az adóraktár-engedélyest, a (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben
a bejegyzett feladót terheli.

(5) A tag az (1) bekezdés szerinti tagi hozzájárulást az egyéb ráfordítások között köteles elszámolni.
(6) A Szövetség a tagi hozzájárulásból eredõ költségvetési bevételének biztosítása érdekében vagyoni biztosíték nyújtását

írhatja elõ. A vagyoni biztosíték mértéke új belépõ tagnál a tervezett forgalom, már mûködõ tag esetén a tagsági viszonyt 
eredményezõ tevékenység után befizetett tagi hozzájárulás háromhavi átlagának figyelembevételével, legalább egy- és
legfeljebb háromhavi, a befizetendõ tagi hozzájárulás fedezetét biztosító összegben állapítható meg. A vagyoni
biztosíték óvadék jogcímén készpénz vagy belföldi székhelyû bank által vállalt bankgarancia lehet. A vagyoni biztosíték
nyújtásának részletes szabályait a Szövetség az alapszabályban határozza meg.
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41. § (1) Nem kell tagi hozzájárulást fizetni vagy a befizetett tagi hozzájárulás a 42. § (3) bekezdése szerint visszaigényelhetõ
a 4. mellékletben meghatározott kõolajtermékek azon mennyisége után, amelyet a tag
a) katonai célra,
b) Magyarország vagy az Európai Unió más tagállamának készletezési kötelezettsége teljesítése érdekében, vagy
c) igazoltan vegyipari, kenéstechnikai, illetve korrózióvédelmi célokra hoz be, vagy értékesít közvetlenül a végsõ

felhasználó számára.
(2) Nem kell tagi hozzájárulást fizetni vagy a tagi hozzájárulás a 42. § (3) bekezdése szerint visszaigényelhetõ

a 4. mellékletben meghatározott kõolajtermékek azon mennyisége után, amelyet a gazdasági célú légiközlekedési
tevékenységet végzõ szervezet nemzetközi légiforgalomban részt vevõ – külföldi vagy magyar lajstromjelû –
légijármûve üzemeltetésére használ fel, vagy számára ilyen célra értékesítenek, vagy a légitársaság saját felhasználásra 
tartalékol.

42. § (1) A tag minden hónap 15-éig a Szövetségnek nyilatkozik arról, hogy a megelõzõ hónapban mennyi volt az e törvény
hatálya alá tartozó, a tagi hozzájárulás fizetése alapjául szolgáló szabad forgalomba bocsátott, kitárolt, behozott,
feladott, beszerzett, felhasznált, illetve hajók üzemanyag-tartályába betöltött kõolajtermék mennyisége. A Szövetség
felhívására a tag minden olyan adatot, dokumentációt haladéktalanul benyújt, amely a tagi hozzájárulás teljesítésének 
ellenõrzéséhez szükséges.

(2) Az (1) bekezdés szerinti havi nyilatkozatban közölt adatok alapján a tag kiszámítja az esedékes tagi
hozzájárulás-fizetési kötelezettség összegét, és azt a hónap utolsó munkanapjáig a Szövetség pénzforgalmi
számlájára befizeti. A tagi hozzájárulás megfizetésének idõpontja az a nap, amikor a Szövetség számláján a befizetést
jóváírják.

(3) A tagi hozzájárulás befizetésétõl számított 90 napon belül visszaigényelhetõ a Szövetségtõl a 4. melléklet szerinti
kombinált nomenklatúra (a továbbiakban: KN) számával azonosított kõolajtermék azon mennyisége után befizetett
tagi hozzájárulás, amelyet a tag a 41. §-ban meghatározott célra értékesített vagy használt fel. Az adott KN számú
kõolajtermékre vonatkozóan, a visszaigényelt tagi hozzájárulás alapját képezõ mennyiség nem haladhatja meg
a kõolajterméknek a visszaigénylést megelõzõ 90 napra benyújtott nyilatkozatokban megadott, tagi hozzájárulás
fizetési kötelezettség alá esõ, összesített mennyiségét. A Szövetség a visszaigénylést annak beérkezésétõl és
a felhasználás könyvelésen alapuló igazolásától számított 15 napon belül köteles elbírálni, valamint a jóváhagyott
visszaigénylés összegét jóváírni vagy visszautalni. A visszautalás teljesítésének feltétele, hogy a tagnak ezáltal nem
keletkezhet tartozása a Szövetség felé.

(4) A tag az esedékessé vált tagi hozzájárulásból a kiviteltõl számított 90 napon belül levonhatja az olyan kõolajtermék
mennyiség után megfizetett tagi hozzájárulást, amelyet külföldön értékesített.

(5) A tagi hozzájárulás visszaigénylésének, illetve levonásának jogosságát a tag az erre vonatkozó okiratok,
nyilvántartások benyújtásával hitelt érdemlõen köteles igazolni. A visszaigénylés és a levonás együttes összege éves
szinten nem haladhatja meg a tag által befizetett tagi hozzájárulás összegét.

(6) A (2)–(5) bekezdésben nem szabályozott kérdéseket a 17. § (2) bekezdés g) pontja alapján az alapszabályban kell
meghatározni.

(7) A kõolaj szekció tagja az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatnak a Szövetséghez történõ benyújtása elõtt
– a nyilatkozatban foglalt adatok helytállóságának ellenõrzése érdekében – megkeresi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt
(a továbbiakban: NAV). A NAV a záradékolt nyilatkozatot megküldi a tag részére.

(8) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a tag a Szövetséghez elektronikus úton nyújtja be.
(9) A Szövetség a (8) bekezdés szerinti nyilatkozatot az adatok helytállóságának ellenõrzése érdekében elektronikusan

megküldi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (a továbbiakban: NAV), amely az adatok helytállósága esetén
a nyilatkozatot záradékolja és megküldi a Szövetség, valamint a Szövetségen keresztül a tag részére.

(10) A kõolaj szekció tagja köteles a NAV ellenõrzést végzõ szervével egyeztetést lefolytatni, ha a nyilatkozat adatait a NAV
nem helytállónak minõsítette.

43. § A Szövetség a tag kérésére igazolást állít ki a Szövetség felé fennálló nyilatkozattételi, valamint tagi
hozzájárulás-fizetési kötelezettség teljesítésérõl.
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11. Együttmûködés a NAV-val, a MEH-hel és a Központi Statisztikai Hivatallal

44. § (1) A Szövetség megkeresésére a NAV, a MEH és a Központi Statisztikai Hivatal a rendelkezésére álló adatok alapján
tájékoztatást ad
a) a biztonsági készlet mértékének meghatározásához,
b) a tagi hozzájárulás befizetésének ellenõrzéséhez,
c) a Szövetség adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez
a tagok által szabad forgalomba bocsátott, kitárolt, behozott, feladott, beszerzett, felhasznált, hajók
üzemanyag-tartályba betöltött, kivitt, szabad forgalomból visszavont – a törvény hatálya alá tartozó termékkörbe
tartozó – kõolaj és kõolajtermékek mennyiségérõl.

(2) A Központi Statisztikai Hivatal adatszolgáltatása nem terjedhet ki a statisztikáról szóló törvény szerinti egyedi
adatokra.

(3) A Szövetség az ellenõrzési tevékenysége során szerzett adatokat a NAV rendelkezésére bocsátja.

12. A Szövetség felügyelete, ellenõrzés

45. § (1) A Szövetség felügyeletét a miniszter látja el.
(2) A miniszter felügyeleti jogkörében:

a) jóváhagyja a Szövetség alapszabályát és annak módosítását,
b) kötelezheti az igazgatótanácsot a közgyûlés összehívására, ha a Szövetség testületeinek jogszabálysértõ

határozatát észleli,
c) a Szövetségtõl tájékoztatást kérhet és a Szövetségnek jelentési kötelezettséget írhat elõ,
d) a Szövetség irataiba betekinthet.

(3) A miniszter válsághelyzet esetén az 1999. évi XXXIX. törvényben foglaltakkal összhangban jár el, valamint
a) szakértõt küld a Bizottság mellett mûködõ szakértõi csoportba,
b) értesíti a Bizottságot a foganatosított intézkedésekrõl.

46. § (1) A Szövetség az általa megbízott ellenõrök (a továbbiakban: ellenõr) útján ellenõrzi a tagoknál a 42. § szerint közölt
adatok valódiságát, illetve a kiskereskedelmi és végfelhasználói töltõállomásokon a forgalmazott üzemanyagok
ellenõrzõ jelölésének meglétét, valamint azt, hogy tagjai e törvénynek és az Fbkt. rendelkezéseinek megfelelõen
járnak-e el.

(2) Az ellenõr jogosult a tag üzemi ingatlanába, üzlethelyiségébe belépni, ott az (1) bekezdésben meghatározott
ellenõrzési tevékenység tárgyával kapcsolatos okiratokba betekinteni, vizsgálatot folytatni és felvilágosítást kérni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott ellenõrzés során az ellenõrzött tag köteles megadni minden adatot, információt és
dokumentációt, amelyek a tevékenység gyakorlásához, illetve a tagsági viszony ellenõrzéséhez szükségesek.

13. Adatszolgáltatás

47. § (1) Az adatszolgáltatás során a miniszter, illetve az általa kijelölt szervezet a kõolajra és kõolajtermékekre vonatkozó
nemzetközi adatszolgáltatásról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint tájékoztatja a Bizottságot vagy
a Nemzetközi Energia Ügynökséget a biztonsági kõolajkészletekrõl, valamint a készletezéssel összefüggõ adatokról.

(2) A miniszter a biztonsági készletet érintõ, a megelõzõ év utolsó napjára vonatkozó, az 5. § (2) bekezdés b) és c) pontja
szerinti adatokat minden év február 25-ig, valamint a Bizottság erre irányuló kérése esetén 15 napon belül megküldi
a Bizottság részére.

(3) Ha a Szövetség az igazgatótanács döntése alapján különleges kõolajkészletet képez, a miniszter a készlet
mennyiségérõl és fenntartása idõtartamáról értesítést küld a Bizottságnak.

(4) A Bizottság erre irányuló kérése esetén a miniszter 15 napon belül megküldi a Bizottság részére a különleges készletet
érintõ, az 5. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatokat.

(5) Mindaddig, amíg különleges készlet képzésére nem kerül sor, a miniszter minden év január 31-ig tájékoztatja
a Bizottságot a biztonsági készlet
a) rendelkezésre állása,
b) fizikai hozzáférhetõsége,
c) ellenõrzése – ideértve az ellátás súlyos zavara esetén történõ felhasználás ellenõrzését is
érdekében megtett intézkedésekrõl.
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14. Tagi és egyéb kötelezettség megszegése és jogkövetkezményei

48. § (1) Ha a 46. §-ban meghatározott ellenõrzés során a Szövetség az ellenõr jelentése alapján hiányosságot, illetve a tag
jogellenes mûködését állapítja meg, továbbá ha a tag a 42. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási,
bejelentési kötelezettségének nem vagy nem megfelelõen tesz eleget, a Szövetség határidõ tûzésével felszólítja
a tagot a jogszerû állapot helyreállítására.

(2) A Szövetség a felszólítás eredménytelensége esetén, vagy ha alaposan feltételezhetõ, hogy az ellenõrzött személy
jogosulatlanul végez tagsági viszony alapjául szolgáló tevékenységet, eljárást kezdeményezhet a hatáskörrel
rendelkezõ hatóságnál.

15. Záró rendelkezések

49. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) a 9. § (1) bekezdés szerinti fogyasztást korlátozó intézkedéseket,
b) a biztonsági kõolajkészlet 9. § (2) bekezdés szerinti felhasználási rendjét,
c) az adatszolgáltatásra vonatkozó részletes elõírásokat,
d) az ellátás súlyos zavara esetén és az 1999. évi XXXIX. törvény 2. §-a szerinti nemzetközi szerzõdés 5. cikk

1. pontja szerinti esetben alkalmazandó készenléti terv szabályait
rendeletben állapítsa meg.

50. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba.
(2) A 42. § (8) és (9) bekezdése, valamint az 54. § (3) bekezdése 2013. július 1-jén lép hatályba.

51. § (1) A Szövetség e törvény hatálybalépését követõ elsõ rendes közgyûlésén alapszabályát e törvénynek megfelelõen
átdolgozza és elfogadja.

(2) E törvény hatálybalépése az igazgatóság, az igazgatótanács és a felügyeleti bizottság tagjainak tagsági viszonyát nem
érinti.

52. § A 12. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladat ellátásához szükséges ellenõrzõ és jelölõ rendszert
a Szövetségnek e törvény hatálybalépését követõ hat hónapon belül kell kialakítania.

53. § (1) E törvény 54. § (2) bekezdése a tengeri balesetek és események kivizsgálására szolgáló, a 2009/18/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (4) bekezdése szerint kidolgozott közös módszertan elfogadásáról szóló,
2011. december 9-i 1286/2011/EU bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja.

(2) Ez a törvény – az 54. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – a tagállamok minimális kõolaj- és/vagy
kõolajtermék-készletezési kötelezettségérõl szóló, 2009. szeptember 14-i 2009/119/EK tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.

54. § (1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény a következõ 95/A. §-sal egészül ki:
„95/A. § Mentes a végrehajtás alól a Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség tulajdonában álló biztonsági és
különleges kõolajkészlet.”

(2) A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi
CLXXXIV. törvény 23. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„d) a tengeri balesetek és események kivizsgálására szolgáló, a 2009/18/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
5. cikkének (4) bekezdése szerint kidolgozott közös módszertan elfogadásáról szóló, 2011. december 9-i 1286/2011/EU 
bizottsági rendelet.”

(3) Hatályát veszti a 42. § (7) bekezdése.
(4) Hatályát veszti a behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági készletezésérõl szóló 1993. évi XLIX. törvény.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2013. évi XXIII. törvényhez

A kõolaj és kõolajtermékek behozott mennyiségének számítása

1. A referencia évben behozott mennyiség számítása során figyelembe vehetõ finomítói alapanyagok és
kõolajtermékek:
1.1. Finomítói alapanyagok: nyersolaj, földgáz-kondenzátumok (NGL), finomítói nyersanyagok, adalékok,

oxigenátok, egyéb szénhidrogének.
1.2. Kõolajtermékek: finomítói gáz (nem cseppfolyósított), etán, cseppfolyós gáz (LPG), motorbenzin, repülõbenzin,

benzin típusú sugárhajtómû-üzemanyag, kerozin típusú sugárhajtómû-üzemanyag, egyéb kerozin, motorikus
gázolaj/dízelolaj, háztartási és egyéb tüzelõolaj, fûtõolaj – alacsony kéntartalmú (1%-nál alacsonyabb), fûtõolaj –
magas kéntartalmú (1%-nál magasabb), lakkbenzin és más speciális benzin, kenõanyagok, bitumen,
paraffinviaszok, petrolkoksz, egyéb finomítói termékek.

2. Az átlagos napi nettó kõolaj- és kõolajtermék behozatal számítása kõolaj-egyenértékben

A
a b c g d e f

=
- + ´ + - + ´( ) ( ) ,1 065

365

ahol:
A = az átlagos napi nettó kõolaj és kõolajtermék behozatal kõolaj-egyenértékben kifejezve
a = az 1.1. pont szerinti finomítói alapanyagok behozatalának mennyisége a referencia évben tonna mértékegységben
b = az 1.1. pont szerinti finomítói alapanyagok kivitelének mennyisége a referencia évben tonna mértékegységben
c = az 1.1. pont szerinti finomítói alapanyagok készleteiben bekövetkezett változások a referencia évben (nyitó készlet
mínusz záró készlet) tonna mértékegységben (a kõolaj és kõolajtermékek készleteiben bekövetkezett változásoknál
figyelembe kell venni a kereskedelmi és a biztonsági kõolajkészletek változását)
d = az 1.2. pont szerinti kõolajtermékek behozatalának mennyisége a referencia évben tonna mértékegységben
e = az 1.2. pont szerinti kõolajtermékek kivitelének mennyisége a referencia évben tonna mértékegységben
f = az 1.2. pont szerinti kõolajtermékek készleteiben bekövetkezett változások a referencia évben (nyitó készlet mínusz
záró készlet) tonna mértékegységben
g = amennyiben a hazai vegyipari benzin feldolgozási nettó (a vegyipari termelésbõl a finomításba visszajövõ
anyagárammal csökkentett) hozam éves átlagos értéke („h”)
– nem haladja meg a 7%-ot: 96%;
– amennyiben meghaladja a 7%-ot: (100%-h).
E rendelkezés alkalmazásában:
a) belföldre behozott mennyiség

1. az Európai Unió más tagállamából belföldi felhasználásra, forgalmazásra vagy raktározásra,
2. a harmadik országból belföldi rendeltetéssel behozott és vámkezelt,

b) külföldre kivitt mennyiség
1. jogszabály rendelkezései szerint igazoltan az Európai Unió más tagállamába kiszállított,
2. a NAV által igazoltan harmadik országba kiléptetett

kõolaj és kõolajtermék mennyisége,
c) kereskedelmi kõolajkészlet: azon kõolaj- és kõolajtermék készlet, amely nem minõsül a 2009/119/EK tanácsi

irányelv szerint kötelezõen tárolandó kõolajkészletnek, kivéve a technológiai készlet;
A közúti, vízi- vagy légi jármû, a kötöttpályás, illetve vasúti szerelvény vontatására alkalmas erõgép üzemanyag
tartályába töltött üzemanyag mennyiség behozatala, illetve kivitele e törvény alkalmazásában nem minõsül
behozatalnak, illetve kivitelnek.

3. A biztonsági kõolajkészlet referencia évre vonatkozó mennyiségének számítása során csak a kõolajtermékbe kevert
bioüzemanyagok (ide értve a biomassszát) és adalékok vehetõk figyelembe.
E pont alkalmazásában:
a) adalék: olyan szénhidrogént nem tartalmazó vegyület, amely egy kõolajtermékhez hozzáadva vagy azzal

elvegyítve megváltoztatja a kõolajtermék tulajdonságait;
b) bioüzemanyag: a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának elõmozdításáról és a közlekedésben

felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésérõl szóló 2010. évi CXVII. törvény
(a továbbiakban: Büat.) 1. § 1. pontjában meghatározott termék;
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c) biomassza: a Büat. 1. § 3. pontjában meghatározott termék;
d) technológiai készlet: olyan csõvezetékben, finomítói technológiai üzemben található nyersolaj- vagy

kõolajtermék készlet, amely a finomító rendeltetésszerû mûködését biztosítja.
4. A biztonsági kõolajkészlet referencia évre vonatkozó mennyiségének számítása során a nemzetközi tartályhajókon

szállított kõolaj- és kõolajtermék mennyiséget figyelmen kívül kell hagyni.
E pont alkalmazásában „nemzetközi tartályhajón szállított mennyiség” az energiastatisztikáról szóló, 2008. október
22-i 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet A. melléklet 2.1. pontjában meghatározott, a nemzetközi
hajózásban részt vevõ valamennyi lobogó alatt hajózó hajón szállított üzemanyag-mennyiség. A nemzetközi hajózás
történhet tengeren, belföldi tavakon és vízi utakon, továbbá parti vizeken. Nem tartoznak ide a belföldi hajózásban
részt vevõ hajók.

2. melléklet a 2013. évi XXIII. törvényhez

A biztonsági kõolajkészlet képzése

1. Biztonsági kõolajkészlet a következõ nyersolajból és kõolajtermékekbõl képezhetõ:

Kombinált nomenklatúra 2012

a) Nyersolaj 27090090
b) Motorbenzin 27101231-27101270
c) Motorikus gázolaj/dízelolaj 27101943-27101948, 27102011-27102019
d) Háztartási és egyéb tüzelõolaj
e) Fûtõolaj – alacsony kéntartalmú (1%-nál alacsonyabb) 27101962-27101964, 27102031-27102035
f) Fûtõolaj – magas kéntartalmú (1%-nál magasabb) 27101968, 27102039

2. A biztonsági kõolajkészlet szintjét a következõképpen kell meghatározni:

A = [a x 0,96 + (b+c+d+e+f) x1,2] x 0,9

ahol,
A = a biztonsági kõolajkészlet nagysága kõolaj-egyenértékben
a = a tárolt nyersolaj mennyisége tonna mértékegységben
b = a tárolt motorbenzin mennyisége tonna mértékegységben
c = a tárolt motorikus gázolaj/dízelolaj mennyisége tonna mértékegységben
d = a tárolt háztartási és egyéb tüzelõolaj mennyisége tonna mértékegységben
e = a tárolt alacsony kéntartalmú fûtõolaj mennyisége tonna mértékegységben
f = a tárolt magas kéntartalmú fûtõolaj mennyisége tonna mértékegységben

3. A biztonsági és a különleges kõolajkészlet mennyiségének számítása során
a) a kõolajtermékbe kevert, vagy
b) a Magyarországon tárolt, kõolajtermékhez kevert és a közlekedésben alkalmazott bioüzemanyagok (ide értve

a biomassszát) és adalékok vehetõk figyelembe.
E pont alkalmazásában:
a) adalék: olyan szénhidrogént nem tartalmazó vegyület, amely egy kõolajtermékhez hozzáadva vagy azzal

elvegyítve megváltoztatja a kõolajtermék tulajdonságait;
b) bioüzemanyag: a Büat. 1. § 1. pontjában meghatározott termék;
c) biomassza: a Büat. 1. § 3. pontjában meghatározott termék.

4. A kõolajkészletezési kötelezettség nem teljesíthetõ olyan kõolaj, illetve kõolajtermék mennyiséggel,
a) amelynek kitermelésére még nem került sor,
b) amely csõvezetékben, vasúti tartálykocsiban, tengerjáró hajók tartályaiban, tengeren hajózó tartályhajók

tartályaiban, üzemanyagtöltõ állomások tartályaiban van;
c) amely kiskereskedõk és végfelhasználók által fenntartott készleteket alkot;
d) amely katonai szervezet tulajdonában van, valamint katonai szervezet részére fenntartott;
e) amelynek a kõolajtermék-gyártás vagy kõolaj esetén a készletre vétel dátumától számított életkora meghaladja 

a hat évet;
f) amelyet lefoglaltak, vagy végrehajtás alá vontak.
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3. melléklet a 2013. évi XXIII. törvényhez

A különleges kõolajkészlet összetétele és mértéke

1. Különleges kõolajkészletként is nyilvántartható a 2. melléklet 1. pont b)–f) alpontja szerinti kõolajtermékekbõl álló
készlet azon része, amelyre teljesülnek a következõ feltételek:
a) a készlet az Európai Unió területén van,
b) a referencia évben a belföldi fogyasztás legalább 75%-át lefedi a kiválasztott termék kategóriák fogyasztási

adatainak összege,
c) az így nyilvántartott készlet mennyisége nem változik a nem kevesebb, mint egy naptári év során, nem számítva 

az esetleges termékfrissítés idõszakát,
d) a vállalás közzétételre került az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és
e) a vállalt és közzétett kötelezettség módosítása naptári hónap elsõ napjára esik.

2. A különleges kõolajkészletek mennyiségének meg kell felelnie az e mellékletben meghatározott éves belföldi
fogyasztás legalább 30 napra esõ mennyiségének. A különleges kõolajkészlet mértéke kizárólag termékfrissítési
célból, ideiglenesen csökkenthetõ.

3. Ha különleges kõolajkészlet képzésére kerül sor, úgy az 1. pont b) alpontjában hivatkozott belföldi fogyasztást
a következõ módon kell meghatározni: az éves belföldi fogyasztás kizárólag a következõ termékek – az 1099/2008/EK
rendelet C. mellékletének 3.2.1. pontjában meghatározott – adott naptári évben „megfigyelt bruttó belföldi
szállításának” összege adja: motorbenzin, repülõbenzin, benzin típusú sugárhajtómû-üzemanyag, kerozin típusú
sugárhajtómû-üzemanyag, egyéb kerozin, motorikus gázolaj/dízelolaj, háztartási és egyéb tüzelõolaj, fûtõolaj
– alacsony kéntartalmú (1%-nál alacsonyabb), fûtõolaj – magas kéntartalmú (1%-nál magasabb). A belföldi fogyasztás
kõolaj-egyenértékének kiszámításához 1,2-es szorzót kell alkalmazni.

4. A különleges kõolajkészlet mennyiségének számítása során
a) a kõolajtermékbe kevert, vagy
b) a Magyarországon tárolt, kõolajtermékhez kevert és a közlekedésben alkalmazott bioüzemanyagok (ide értve

a biomassszát) és adalékok vehetõk figyelembe.
E pont alkalmazásában:
a) adalék: olyan szénhidrogént nem tartalmazó vegyület, amely egy kõolajtermékhez hozzáadva vagy azzal

elvegyítve megváltoztatja a kõolajtermék tulajdonságait;
b) bioüzemanyag: a Büat. 1. § 1. pontjában meghatározott termék;
c) biomassza: a Büat. 1. § 3. pontjában meghatározott termék.

5. A különleges kõolajkészlet mennyiségének számítása során a nemzetközi tartályhajókon szállított kõolaj- és
kõolajtermék mennyiséget figyelmen kívül kell hagyni.
E pont alkalmazásában „nemzetközi tartályhajón szállított mennyiség” az energiastatisztikáról szóló, 2008. október
22-i 1099/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet A. melléklet 2.1. pontjában meghatározott, a nemzetközi
hajózásban részt vevõ valamennyi lobogó alatt hajózó hajón szállított üzemanyag-mennyiség. A nemzetközi hajózás
történhet tengeren, belföldi tavakon és vízi utakon, továbbá parti vizeken. Nem tartoznak ide a belföldi hajózásban
részt vevõ hajók.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 51. szám 6469



4. melléklet a 2013. évi XXIII. törvényhez

A tagi hozzájárulás köteles termékek köre

Kombinált nomenklatúra 2011 Kombinált nomenklatúra 2012

Motorbenzinek 27101131 27101231
27101141 27101241
27101145 27101245
27101149 27101249
27101151 27101251
27101159 27101259
27101170 27101270

Kerozin típusú sugárhajtómû
üzemanyag

27101921 27101921

Gáz- és tüzelõolajok 27101941 27101943, 27102011
27101945 27101946, 27102015
27101949 27101947, 27102017

27101948, 27102019
Alacsony és magas kéntartalmú
fûtõolajok

27101961 27101962, 27102031
27101963 27101964, 27101935
27101965 27101968, 27102039
27101969
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2013. évi XXIV. törvény
a szociális közmûszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények
módosításáról*

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.) 13. §-a a következõ (1c) bekezdéssel
egészül ki:
„(1c) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes (1b) bekezdés szerinti tevékenysége nem irányulhat
haszonszerzésre.”

2. § (1) A VET. 34. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Jogszabályban közvilágításra kötelezett (a továbbiakban: közvilágításra kötelezett), továbbá az e kötelezettséget
átvállaló személy jogosult közvilágítási berendezést az elosztóhálózat tartószerkezetén és létesítményeiben
elhelyezni és üzemben tartani. Az elosztó köteles ezt tûrni és együttmûködni. Az elosztó az e rendelkezés szerinti
tûrésért és együttmûködésért a közvilágítási elosztási díjon felül külön ellenszolgáltatásra nem jogosult.”

(2) A VET. 34. § (5a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5a) Az elosztó feladata a közvilágítási elosztó hálózat üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése azzal, hogy
e tevékenységekért az elosztó a közvilágítási elosztási díjon felül további díjat nem kérhet.”

3. § A VET. „Közvilágítás” alcíme a következõ 34/A–34/B. §-sal egészül ki:
„34/A. § Ha a közvilágítási berendezést nem a közvilágításra kötelezett üzemelteti, akkor annak üzemeltetéséhez
– a közvilágítási elosztó hálózat közvilágítási berendezéseinek kivételével – közvilágítási üzemeltetési engedély szükséges.
34/B. § (1) Az elosztó a közvilágítási elosztó hálózat közvilágítási berendezéseirõl, a közvilágítási üzemeltetési
engedélyes az általa üzemeltetett közvilágítási berendezésekrõl köteles naprakész nyilvántartást (a továbbiakban:
közvilágítási leltár) vezetni.
(2) A közvilágítási leltárból az elosztó és a közvilágítási engedélyes az önkormányzatok és az állami szervek kérelmére
köteles térítésmentesen adatot szolgáltatni.”

4. § A VET. 40. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a következõ (4a)–(4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdésben meghatározott mérõberendezések leolvasását profil alapú elszámolás esetén
– a hálózathasználati szerzõdés eltérõ rendelkezése vagy az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó (4a)
bekezdés szerinti kérésének hiányában – legalább éves gyakorisággal, egyéb esetben a Vhr.-ben elõírtak alapján
a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott módon és határidõre kell biztosítani. A hálózathasználati
szerzõdés egy évnél hosszabb leolvasási idõszakot nem állapíthat meg.
(4a) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó kérésére a (3) bekezdésben meghatározott mérõberendezések
leolvasását profil alapú elszámolás esetén a hálózati engedélyes negyedévente biztosítja.
(4b) A hálózati engedélyes – profil alapú elszámolás esetén – köteles legalább 5 napos idõtartam megjelölésével
a felhasználó figyelmét felhívni a leolvasás várható idejérõl a leolvasás elõtti utolsó számlában, számla mellékletében
vagy egyéb módon. A (4) bekezdés szerinti leolvasás sikertelensége esetén a hálózati engedélyes köteles értesítést
hagyni a felhasználó felhasználási helyen, – amennyiben rendelkezésre áll – a levélszekrényben. Az értesítésben
a hálózati engedélyes felhívja a felhasználó figyelmét a leolvasás második megkísérlésének idejére, annak
nem-megfelelõsége esetén az idõpont-egyeztetés lehetõségére – azzal, hogy a leolvasásra legalább munkanapon
20 óráig lehetõséget biztosít –, a hálózati engedélyes idõpont-egyeztetésre alkalmas elérhetõségére és a leolvasás
legkésõbbi idõpontjára. A leolvasás idõpontja tekintetében a hálózati engedélyes és a felhasználó köteles
megegyezni.”

5. § (1) A VET. 47. §-a a következõ (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7b) Ha a (7) bekezdés a) pontja szerinti fizetési kötelezettség nem vagy nem kizárólag számlatartozásból ered,
a villamosenergia-kereskedõ a lakossági fogyasztók villamosenergia-ellátásból történõ kikapcsolását a nem
számlatartozásból eredõ fizetési kötelezettség vonatkozásában akkor kezdeményezheti, ha annak polgári peres vagy
fizetési meghagyásos eljárás útján történõ érvényesítését igazolható módon megindította.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2013. március 18-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A VET. 47. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Amennyiben a villamosenergia-ellátásból kikapcsolt lakossági fogyasztó rendezi valamennyi lejárt tartozását, és
a villamosenergia-elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhetõ, valamint ingyenesen
biztosítandó szolgáltatásokról szóló jogszabályban meghatározott külön díjat is megfizeti, a villamosenergia-
kereskedõ annak tudomására jutását követõen 24 órán belül köteles kezdeményezni a lakossági fogyasztónak az
ellátásba történõ ismételt bekapcsolását.”

6. § A VET. 47/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a villamosenergia-ellátásból kikapcsolt, egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználó 
rendezi valamennyi lejárt tartozását, és a villamosenergia-elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében
végezhetõ, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló jogszabályban meghatározott díjat is megfizeti,
a villamosenergia-kereskedõ annak tudomására jutását követõen 24 órán belül köteles kezdeményezni az egyetemes
szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználó ellátásba történõ ismételt bekapcsolását.”

7. § A VET 47/B. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A felhasználó, amennyiben önállóan jár el, köteles a (3) bekezdés a) pontja szerinti értesítést a korábbi kereskedõ
által kibocsátott utolsó számla másolatával együtt az új villamosenergia-kereskedõnek a kézhezvételt követõen úgy
idõben eljuttatni, hogy az új villamosenergia-kereskedõ a (6) bekezdésben meghatározott kötelezettségeinek eleget
tudjon tenni.”

8. § A VET. 50/A. § (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az egyetemes szolgáltató az ügyfélszolgálatok fenntartása tekintetében – a 47. § (2)–(5) bekezdésében
foglaltakon felül – köteles a járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben felsorolt járásonként
legalább egy ügyfélszolgálatot mûködtetni. A fõváros területén a lakossági fogyasztók arányában létesítendõ
ügyfélszolgálatok típusát, minimális számát a Vhr., az ügyfélszolgálatok elhelyezésére és mûködtetésére vonatkozó
részletes szabályokat a Vhr. és az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata 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 együttmûködve tart fenn.”

9. § A VET „Az egyetemes szolgáltatás” alcíme a következõ 50/B. §-sal egészül ki:
„50/B. § Az egyetemes szolgáltató az 5000 fõt meghaladó lakosságú, az egyetemes szolgáltató által fenntartott
ügyfélszolgálattal nem rendelkezõ településen köteles munkanapokon az ügyfélforgalom számára nyitva álló
helyiségben a panaszfelvétel lehetõségét, továbbá tájékoztató anyagok, formanyomtatványok, valamint
az üzletszabályzat elérhetõségét biztosítani. Az egyetemes szolgáltató e kötelezettségének olyan, az ügyfélforgalom
számára nyitva álló helyiségben is eleget tehet, amelyet más szolgáltatóval, közszolgáltatóval vagy közfeladatot ellátó
jogi személlyel együttmûködve tart fenn.”

10. § A VET. „Eljárás a lakossági fogyasztókkal szembeni jogsértésekkel kapcsolatban” alcíme a következõ 57/A. §-sal egészül ki:
„57/A. § (1) A Hivatal határozatban az engedélyesek tevékenységének minimális minõségi követelményeire és elvárt
színvonalára vonatkozó minõségi mutatókat állapít meg.
(2) A minõségi mutatók köre az alábbiakra terjed ki:
a) az ellátás megbízhatósága,
b) az ellátás folyamatossága,
c) az üzembiztonság,
d) a felhasználókkal történõ kapcsolattartás,
e) a villamosenergia-minõség mérhetõ és ellenõrizhetõ jellemzõi, és
f) az egyes engedélyesek által végzett alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb jellemzõ szolgáltatások ellátásának
minõsége.
(3) A Hivatal jogosult a felhasználók teljes körére vonatkozó, valamint az egyedi felhasználókkal szemben teljesítendõ
követelményeket külön-külön, továbbá a követelmények elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókat
meghatározni.
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(4) Az (1) bekezdés szerinti határozat tartalmazza
a) az engedélyesek adatszolgáltatásának kötelezõ határidejét, valamint az adatok tartalmára és megbízhatóságára
vonatkozó követelményeket,
b) a követelmények be nem tartása esetén alkalmazható jogkövetkezményeket,
c) a szankcionálható és a nem szankcionálható mutatókat.
(5) Az egyedi felhasználókat érintõ mutatók be nem tartása az érintett felhasználókkal szemben szerzõdésszegésnek
minõsül, amelynek jogkövetkezményét a Hivatal állapítja meg.
(6) Az (1) bekezdés szerinti határozatok kiadására irányuló, hivatalból induló hatósági eljárásban ügyfélként kizárólag
az egyes engedélyesek vesznek részt.”

11. § A VET. a következõ 63/B. §-sal egészül ki:
„63/B. § (1) Fizetési késedelem miatt történõ kikapcsolás esetén a közös képviselõ kérelme alapján a társasház közös
tulajdonban lévõ helyiségeiben a Vhr.-ben meghatározott minimális villamosenergia-szolgáltatást biztosítani kell, ha
a társasház megfelel a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti minimális szolgáltatás igénybevételének joga megilleti
a) a négynél több szintes társasházat, ha abban az ingatlan tulajdonosaként fogyatékkal élõ fogyasztó lakik, vagy
b) azt a társasházat, amely a közösköltség-tartozást felhalmozó tulajdonostárssal szemben a fizetési meghagyásos
eljárást a társasház közös képviselõje által igazoltan megindította
feltéve, hogy az a) vagy b) pontban meghatározott feltételeket a társasház a fizetési késedelem miatti kikapcsolási
eljárás megindítása elõtt megfelelõen igazolta a villamosenergia-kereskedõ és az elosztó felé, valamint a késedelmes
fizetési kötelezettségének részletekben történõ teljesítésérõl a Vhr.-ben meghatározott feltételek szerint
megállapodott az érintett engedélyesekkel.”

12. § A VET. 74. § (1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
(Az alábbi tevékenységeket a Hivatal által kiadott engedélyek alapján lehet gyakorolni:)
„j) közvilágítási berendezések üzemeltetése a közvilágítási elosztó hálózat közvilágítási berendezései kivételével.”

13. § A VET. a következõ alcímmel és 84/A. §-sal egészül ki:

„Közvilágítási üzemeltetési engedély
84/A. § A közvilágítási üzemeltetési engedélyt a Hivatal az engedélyes kérelmére visszavonja, ha a közvilágítási
üzemeltetési engedélyes és a közvilágításra kötelezett a közvilágítási berendezések üzemeltetésére kötött szerzõdés
megszûnik.”

14. § A VET. 119. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A hálózati eszköz beruházója és a hálózati engedélyes köteles együttmûködni, ennek keretén belül a hálózati
engedélyest érintõ kérdésekben részletesen megállapodni, különös tekintettel a hálózati elem elhelyezésére,
a költségviselésre és a kivitelezõ kiválasztására.”

15. § A VET. „Villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárások” alcíme a következõ 119/A. §-sal és
119/B. §-sal egészül ki:
„119/A. § (1) A hálózati engedélyes a helyi önkormányzat kérésére a 119. § (1) bekezdés szerinti átalakítást vagy
áthelyezést a 119. § (1) bekezdésétõl eltérõen saját költségén végzi, ha a helyi önkormányzat a mûködési területe
szerinti belterületen lévõ hálózati elem 119. § (1) bekezdés szerinti átalakítását vagy áthelyezését azt megelõzõ két
évben kérte, mint ahogy a hálózati elem könyv szerinti értéke nullára csökken.
(2) A hálózati engedélyes a helyi önkormányzatot annak kérésére évente tájékoztatja a helyi önkormányzat mûködési
területén lévõ belterületi közcélú hálózat, a közcélú hálózat tartószerkezetei és a csatlakozó berendezések mûszaki
állapotáról, tervezett cseréjének idejérõl, valamint arról, hogy e hálózati elemek könyv szerinti értéke mikor csökken
nullára.
119/B. § (1) A helyi önkormányzat a mûködési területéhez tartozó belterületen lévõ közintézményi felhasználó és
a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti sportlétesítmény esetében, továbbá a mûemlék tulajdonosa a kulturális
örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) szerinti mûemlék felújítása esetében
a Vhr.-ben meghatározott feltételek szerint jogosult az elosztótól a 132 kV-nál kisebb névleges feszültségû
szabadvezetékek földkábelre történõ cseréjét, valamint e cserével összefüggésben a csatlakozó-, kapcsoló- és
átalakítóberendezések indokolt átalakítását vagy cseréjét kezdeményezni (a továbbiakban együtt: kábelcsere).
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(2) Az elosztó az (1) bekezdés szerinti kezdeményezéseknek köteles eleget tenni. Közintézményi felhasználó és
sportlétesítmény esetében az elosztó az (1) bekezdés szerinti kezdeményezések alapján – a Vhr.-ben meghatározott
szempontok figyelembevételével – kábelcsere-ütemezési tervet készít. Az elosztó a kábelcsere-ütemezési tervet
a Hivatalhoz jóváhagyás céljából benyújtja. A kábelcsere-ütemezési tervet a Hivatal hagyja jóvá és évente
felülvizsgálja.
(3) A kábelcsere során a szabadvezeték földkábelre történõ cseréjét, illetve a csatlakozó-, kapcsoló- és
átalakítóberendezések cseréjét vagy átalakítását a mûszakilag indokolt mértékben kell elvégezni úgy, hogy
az az ellátásbiztonságot ne veszélyeztesse.
(4) A kábelcsere során a szabadvezeték lebontásával, a földkábel beszerzésével, lefektetésével, valamint befedésével
közvetlenül érintett, az eredeti állapot helyreállításához szükséges indokolt költségeket az elosztó viseli.
(5) A kábelcsere kezdeményezésére, a kábelcsere-ütemezési terv elkészítésére és elkészítésének szempontjaira,
a kábelcserét kezdeményezõnek és az elosztónak a kábelcserével összefüggõ jogaira és kötelezettségeire, valamint
a kábelcsere-ütemezési terv Hivatal általi jóváhagyására és felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat a Kormány
rendeletben állapítja meg.”

16. § A VET. 142/B. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A miniszter rendeletben állapítja meg az elosztó és az egyetemes szolgáltató által
a) a felhasználók vagy az engedélyes igénye alapján külön díj ellenében végezhetõ szolgáltatások körét és azok díjait,
b) a felhasználók vagy az engedélyes igénye alapján ingyenesen biztosítandó szolgáltatások legszûkebb körét,
c) a felhasználó szerzõdésszegése esetén külön díj ellenében végezhetõ szolgáltatások körét és azok díjait.
(2) Az elosztó és az egyetemes szolgáltató az (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatásokat ingyenesen köteles
biztosítani. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ingyenesen biztosítandó szolgáltatások költsége az árszabályozás során
indokolt költségként nem vehetõ figyelembe.”

17. § A VET. „ADATSZOLGÁLTATÁS, BIZALMAS INFORMÁCIÓ KEZELÉSE, TITOKVÉDELEM” alcíme a következõ 157/A. §-sal
egészül ki:
„157/A. § (1) Az elosztó az elosztó hálózat elemeirõl és berendezéseirõl köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból az elosztó az önkormányzatok és az állami szervek kérelmére köteles
térítésmentesen adatot szolgáltatni.”

18. § A VET. 159. § (1) bekezdés 8. pont helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Hivatal a villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának és a villamosenergia-piac hatékony
mûködésének felügyeletével kapcsolatos feladatai körében:)
„8. javaslatot tesz az elosztó és az egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhetõ szolgáltatások körére és
díjaira, az ingyenesen biztosítandó szolgáltatások legszûkebb körére, valamint a felhasználó szerzõdésszegése esetén
külön díj ellenében végezhetõ szolgáltatások körére és díjaira,”

19. § A VET. 168. § (4) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
(A Hivatal eljárása során az ügyintézés határideje)
„i) a kábelcsere-ütemezési tervvel kapcsolatos ügyekben 45 nap.”

20. § (1) A VET. 170. § (1) bekezdése a következõ 46. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„46. a kábelcsere kezdeményezésére, a kábelcsere-ütemezési terv elkészítésére és elkészítésének szempontjaira,
a kábelcserét kezdeményezõnek és az elosztónak a kábelcserével összefüggõ jogaira és kötelezettségeire, valamint
a kábelcsere-ütemezési terv Hivatal általi jóváhagyására és felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)

(2) A VET. 170. § (2) bekezdés 2. pont helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„2. az elosztó és az egyetemes szolgáltató által a felhasználók vagy az engedélyes igénye alapján külön díj ellenében
végezhetõ szolgáltatások körét és annak díjait, a felhasználók vagy az engedélyes igénye alapján ingyenesen
biztosítandó szolgáltatások legszûkebb körét, a felhasználó szerzõdésszegése esetén külön díj ellenében végezhetõ
szolgáltatások körét és azok díjait,
(rendeletben állapítsa meg.) ”
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21. § A VET. a következõ 178/I. §–178/O. §-sal egészül ki:
„178/I. § Az elosztó kivételével a közvilágítási berendezés üzemeltetésére a közvilágításra kötelezettel a szociális
közmûszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi
XXIV. törvény (a továbbiakban: Mód. 2. törvény) hatálybalépését megelõzõen megállapodást kötött személyek
kötelesek a Mód. 2. törvény hatálybalépésétõl számított 90 napon belül közvilágítási üzemeltetési engedély iránti
kérelmet benyújtani a Hivatalhoz.
178/J. § (1) A Mód. 2. törvény hatálybelépést követõen 132 kV-nál kisebb feszültségû elosztó hálózat és közvilágítási
elosztó hálózat belterületen kizárólag földkábellel létesíthetõ. A földkábellel létesített elosztó hálózat és közvilágítási
elosztó hálózat létesítésének költségét az elosztó viseli.
(2) Az (1) bekezdést az annak hatálybalépését követõen indult építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban kell
alkalmazni.
178/K. § (1) A helyi önkormányzat, valamint a Kötv. szerinti mûemlék tulajdonosa a 119/B. § (1) bekezdés szerinti
kábelcserét elsõ alkalommal a Mód. 2. törvény hatálybalépését követõ 45. napig kezdeményezheti.
(2) Az elosztó a 119/B. § (2) bekezdés szerinti kábelcsere-ütemezési tervet elsõ alkalommal a Mód. 2. törvény
hatálybalépését követõ 90. napig állítja össze. A kábelcsere-ütemezési terv jóváhagyásával kapcsolatos 119/B. §
(2) bekezdés szerinti határozatát a Hivatal elsõ alkalommal a Mód. 2. törvény hatálybalépését követõ 135. napig hozza
meg.
(3) Az elosztó a kábelcsere-ütemezési terv elsõ alkalommal történõ, Hivatal általi 119/B. § (2) bekezdés szerinti
felülvizsgálata érdekében a felülvizsgálat tárgyát képezõ kábelcsere-ütemezési tervet legkésõbb 2014. március 31-ig
benyújtja a Hivatalhoz.
178/L. § (1) A Mód. 2. törvény hatálybalépését követõen az elosztó és az egyetemes szolgáltató a tevékenységüket
a Vhr.-ben meghatározott tevékenységek kivételével nem szervezhetik ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyesek Mód. 2. törvény hatálybalépésekor hatályos kiszervezési tárgyú szerzõdései
– a Vhr.-ben meghatározott, kiszervezési tilalom alá nem esõ tevékenységekre irányuló szerzõdések kivételével – nem
hosszabbíthatók meg. A szerzõdõ felek ezzel ellentétes megállapodása semmis.
(3) Az (1) bekezdés szerinti engedélyesek – a Vhr.-ben meghatározott, kiszervezési tilalom alá nem esõ
tevékenységekre irányuló szerzõdéseik kivételével – kötelesek a Mód. 2. törvény hatálybalépését követõ 6 hónapon
belül megszüntetni azokat a kiszervezési tárgyú szerzõdéseiket, amelyeket kapcsolt vállalkozásaikkal kötöttek.
A Mód. 2. törvény hatálybalépését követõ 6. hónapot követõen az (1) bekezdés szerinti engedélyesek kapcsolt
vállalkozásához kiszervezett tevékenységgel kapcsolatos költségeket a Hivatal az árszabályozás során nem veszi
figyelembe.
178/M. § E törvény Mód. 2. törvénnyel megállapított 40. § (4) és (4a) bekezdése szerinti, profil alapú elszámolás esetén
a felhasználó kérésére biztosítandó negyedévente történõ mérõberendezés-leolvasást – az e törvény 177/A. §
(1) bekezdés szerinti mintaprojektek kivételével – az okos mérésre alkalmas mérõberendezéssel történõ leolvasás nem 
váltja ki.
178/N. § (1) E törvénynek a Mód. 2. törvénnyel megállapított 50/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak az
engedélyeseknek a Mód. 2. törvény hatálybalépését követõ 6 hónapon belül eleget kell tenniük. Az engedélyeseknek
a Mód. 2. törvény hatálybelépésekor mûködtetett azon ügyfélszolgálataikat, amelyeket a Mód. 2. törvény 50/A. §
(2) bekezdése alapján más ügyfélszolgálattal kell felváltaniuk, az e törvénynek a Mód. 2. törvénnyel megállapított
50/A. § (2) bekezdése szerinti ügyfélszolgálataik megnyitásáig fenn kell tartaniuk.
(2) E törvénynek a Mód. 2. törvénnyel megállapított 50/B. §-ában foglaltaknak az engedélyeseknek a Mód. 2. törvény
hatálybalépését követõ 6 hónapon belül eleget kell tenniük.
178/O. § A Mód. 2. törvénnyel az engedélyesekre megállapított új kötelezettségek engedélyesek általi teljesítésével
kapcsolatosan felmerülõ költségeket a Hivatal az árszabályozás során nem veszi figyelembe.”

22. § A VET.
a) a 34. § (4) bekezdésében a „közvilágításra kötelezett között létrejött” szövegrész helyébe a „külön

jogszabályban közvilágításra kötelezett vagy az e kötelezettséget átvállaló személy között létrejött” szöveg,
b) 62. § (1) bekezdés i) pontjában a „nyújtott kiegészítõ szolgáltatások” szövegrész helyébe a „nyújtott

szolgáltatások” szöveg,
c) 57. § (1) bekezdésében a „rendelkezések” szövegrész helyébe a „rendelkezések, beleértve az engedélyesek

üzletszabályzatában foglaltak” szöveg
lép.
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23. § Hatályát veszti a VET. 143. § (6) bekezdése.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

24. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 29. §-a a következõ (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Ha a (3) bekezdés a) pontja szerinti fizetési kötelezettség nem vagy nem kizárólag számlatartozásból ered,
a földgázkereskedõ a lakossági fogyasztók földgázellátásból történõ kikapcsolását a nem számlatartozásból eredõ
fizetési kötelezettség vonatkozásában akkor kezdeményezheti, ha annak polgári peres vagy fizetési meghagyásos
eljárás útján történõ érvényesítését igazolható módon megindította.”

(2) A Get. 29. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a földgázellátásból kikapcsolt felhasználó rendezi valamennyi lejárt tartozását és a földgáz
rendszerüzemeltetõk és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhetõ, valamint ingyenesen
biztosítandó szolgáltatásokról szóló rendeletben (a továbbiakban: külön díj rendelet) meghatározott külön díjat
(a továbbiakban: külön díj) is megfizeti, a földgázkereskedõ annak tudomására jutását követõen legkésõbb 24 órán
belül köteles kezdeményezni a felhasználónak az ellátásba történõ ismételt bekapcsolását, e kötelezettség
elmulasztása a földgázkereskedõ részérõl súlyos szerzõdésszegésnek minõsül.”

25. § A Get 31/B. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a felhasználó önállóan jár el, köteles az (1) bekezdés a) pontja szerinti értesítést a korábbi kereskedõ által
kibocsátott utolsó számla másolatával együtt a kézhezvételt követõen az új földgázkereskedõnek megfelelõ idõben
eljuttatni a földgázkereskedõ (4) bekezdés szerinti kötelezettsége teljesítése érdekében.”

26. § A Get. 36. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az egyetemes szolgáltatási szerzõdésnek legalább a következõket kell tartalmaznia:)
„j) a külön díj ellenében nyújtott szolgáltatások megnevezése és feltételei,”

27. § A Get. 63. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az egyetemes szolgáltató az ügyfélszolgálatok fenntartása tekintetében – az (1)–(2) bekezdésben és
a 63/A. (1) bekezdésében foglaltakon felül – köteles a járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben
felsorolt járásonként legalább egy ügyfélszolgálatot mûködtetni. A fõváros területén a lakossági fogyasztók
arányában létesítendõ ügyfélszolgálatok minimális számát a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az ügyfélszolgálatok elhelyezésére, típusára és mûködtetésére vonatkozó
részletes szabályokat a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet és
az üzletszabályzat 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 együttmûködve tart fenn.”

28. § A Get. „A felhasználók jogai, felhasználói panaszok” alcíme a következõ 63/B. §-sal és 63/C. §-sal egészül ki:
„63/B. § Az egyetemes szolgáltató az 5000 fõt meghaladó lakosságú, az egyetemes szolgáltató által fenntartott
ügyfélszolgálattal nem rendelkezõ településen köteles munkanapokon az ügyfélforgalom számára nyitva álló
helyiségben a panaszfelvétel lehetõségét, továbbá tájékoztató anyagok, formanyomtatványok, valamint
az üzletszabályzat elérhetõségét biztosítani. Az egyetemes szolgáltató e kötelezettségének olyan, az ügyfélforgalom
számára nyitva álló helyiségben is eleget tehet, amelyet más szolgáltatóval, közszolgáltatóval vagy közfeladatot ellátó
jogi személlyel együttmûködve tart fenn.
63/C. § (1) A Hivatal határozatban az engedélyesek tevékenységének minimális minõségi követelményeire és elvárt
színvonalára vonatkozó minõségi mutatókat állapít meg.
(2) A minõségi mutatók köre az alábbiakra terjed ki:
a) az ellátás megbízhatósága,
b) az ellátás folyamatossága,
c) üzembiztonság,
d) a felhasználókkal történõ kapcsolattartás,
e) földgázminõség mérhetõ és ellenõrizhetõ jellemzõi, valamint
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f) az egyes engedélyesek által végzett alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb jellemzõ szolgáltatások ellátásának
minõsége.
(3) A Hivatal jogosult a felhasználók teljes körére vonatkozó, valamint az egyedi felhasználókkal szemben teljesítendõ
követelményeket külön-külön, továbbá a követelmények elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókat
meghatározni.
(4) Az (1) bekezdés szerinti határozat tartalmazza
a) az engedélyesek adatszolgáltatásának kötelezõ határidejét, valamint az adatok tartalmára és megbízhatóságára
vonatkozó követelményeket,
b) a követelmények be nem tartása esetén alkalmazható jogkövetkezményeket,
c) a szankcionálható és a nem szankcionálható mutatókat.
(5) Az egyedi felhasználókat érintõ mutatók be nem tartása az érintett felhasználókkal szemben szerzõdésszegésnek
minõsül, amelynek jogkövetkezményét a Hivatal állapítja meg.
(6) Az (1) bekezdés szerinti határozatok kiadására irányuló, hivatalból induló hatósági eljárásban ügyfélként kizárólag
az egyes engedélyesek vesznek részt.”

29. § A Get. 100. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A fogyasztásmérõ berendezés leolvasását a szállítási rendszerüzemeltetõ és a földgázelosztó a földgázellátásról
szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott és
az üzletszabályzatukban feltüntetett gyakorisággal végzik. A fogyasztásmérõ berendezést legalább évente egyszer
– profil alapú elszámolás esetén az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó arra irányuló kérelme esetén
negyedévente – le kell olvasni.
(1a) A földgázelosztó – profil alapú elszámolás esetén – köteles legalább 5 napos idõtartam megjelölésével
a felhasználó figyelmét felhívni a leolvasás várható idejérõl a leolvasás elõtti utolsó számlában, számla mellékletében
vagy egyéb módon. Az (1) bekezdés szerinti leolvasás sikertelensége esetén a földgázelosztó köteles értesítést hagyni
a felhasználó felhasználási helyen, – amennyiben rendelkezésre áll – a levélszekrényben. Az értesítésben
a földgázelosztó felhívja a felhasználó figyelmét a leolvasás második megkísérlésének idejére, annak
nem-megfelelõsége esetén az idõpont-egyeztetés lehetõségére – azzal, hogy a leolvasásra legalább munkanapon
20 óráig lehetõséget biztosít –, a földgázelosztó elérhetõségére és a leolvasás legkésõbbi idõpontjára. A leolvasás
idõpontja tekintetében a földgázelosztó és a felhasználó köteles megegyezni.”

30. § A Get. 106. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„106. § A miniszter rendeletben állapítja meg
a) a rendszerüzemeltetõ és az egyetemes szolgáltató által a felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján külön díj
ellenében végezhetõ szolgáltatások körét és díjait,
b) a rendszerüzemeltetõ és az egyetemes szolgáltató által a felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján ingyenesen 
biztosítandó szolgáltatások legszûkebb körét, valamint
c) a rendszerüzemeltetõ és az egyetemes szolgáltató által a felhasználó szerzõdésszegése esetén külön díj ellenében
végezhetõ szolgáltatások körét és díjait, a tárgyalásos földgáztárolói hozzáféréshez kapcsolódó, külön díj ellenében
nyújtott szolgáltatások kivételével.
(2) A földgázelosztó és az egyetemes szolgáltató az (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatásokat ingyenesen köteles
biztosítani. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ingyenesen biztosítandó szolgáltatások költsége az árszabályozás során
indokolt költségként nem vehetõ figyelembe.”

31. § A Get. „ADATSZOLGÁLTATÁS, TITOKVÉDELEM, INFORMÁCIÓKEZELÉS” alcíme a következõ 125/C. §-sal egészül ki:
„125/C. § (1) A rendszerüzemeltetõ az együttmûködõ földgázrendszer tulajdonában vagy üzemeltetésében lévõ
elemeirõl és berendezéseirõl köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból a rendszerüzemeltetõ az önkormányzatok és az állami szervek kérelmére
köteles térítésmentesen adatot szolgáltatni.”
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32. § A Get. 127. § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Hivatal a földgázellátással, a földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony mûködésének felügyeletével,
továbbá az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elõsegítésével kapcsolatos
feladatai körében)
„h) javaslatot tesz a rendszerüzemeltetõ és az egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhetõ
szolgáltatások körére és díjaira, az ingyenesen biztosítandó szolgáltatások legszûkebb körére, valamint a felhasználó
szerzõdésszegése esetén külön díj ellenében végezhetõ szolgáltatások körére és díjaira;”

33. § (1) A Get. 133. § (1) bekezdése a következõ 7. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„7. az egyetemes szolgáltató által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhetõ szolgáltatások körét és
annak díjait, a felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján ingyenesen biztosítandó szolgáltatások legszûkebb
körét, valamint a felhasználó szerzõdésszegése esetén külön díj ellenében végezhetõ szolgáltatások körét és azok
díjait.”

(2) A Get. 133. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„14. a rendszerüzemeltetõk által a felhasználók vagy az engedélyes igénye alapján külön díj ellenében végezhetõ
szolgáltatások körét és díjait, a felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján ingyenesen biztosítandó szolgáltatások
legszûkebb körét, a felhasználó szerzõdésszegése esetén külön díj ellenében végezhetõ szolgáltatások körét és díjait,
a tárgyalásos földgáztárolói hozzáféréshez kapcsolódó, külön díj ellenében nyújtott szolgáltatások kivételével.”

34. § A Get. a következõ 146/C. §–146/F. §-sal egészül ki:
„146/C. § (1) E törvénynek a szociális közmûszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények
módosításáról szóló 2013. évi XXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Mód. 4. törvény) megállapított 63. § (5) bekezdésében 
foglaltaknak az engedélyeseknek a Mód. 4. törvény hatálybalépését követõ 6 hónapon belül eleget kell tenniük.
Az engedélyeseknek a Mód. 4. törvény hatálybelépésekor mûködtetett ügyfélszolgálataikat, amelyeket a Mód. 4.
törvény 63/B. § (5) bekezdése alapján más ügyfélszolgálattal kell felváltaniuk, az e törvénynek a Mód. 4. törvénnyel
megállapított 63. § (5) bekezdés szerinti ügyfélszolgálataik megnyitásáig fenn kell tartaniuk.
(2) E törvénynek a Mód. 4. törvénnyel megállapított 63/B. §-ában foglaltaknak az engedélyeseknek a Mód. 4. törvény
hatálybalépését követõ 6 hónapon belül eleget kell tenniük.
146/D. § (1) A Mód. 4. törvény hatálybalépését követõen a földgázelosztó és az egyetemes szolgáltató
a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott
tevékenységek kivételével a tevékenységüket nem szervezhetik ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyesek Mód. 4. törvény hatálybalépésekor hatályos kiszervezési tárgyú szerzõdései – 
földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott,
kiszervezési tilalom alá nem esõ tevékenységekre irányuló szerzõdések kivételével – nem hosszabbíthatók meg.
A szerzõdõ felek ezzel ellentétes megállapodása semmis.
(3) Az (1) bekezdés szerinti engedélyesek – a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
kormányrendeletben meghatározott, kiszervezési tilalom alá nem esõ tevékenységekre irányuló szerzõdéseik
kivételével – kötelesek a Mód. 4. törvény hatálybalépését követõ 6 hónapon belül megszüntetni azokat a kiszervezési
tárgyú szerzõdéseiket, amelyeket kapcsolt vállalkozásaikkal kötöttek. A Mód. 4. törvény hatálybalépését követõ 6
hónapot követõen az (1) bekezdés szerinti engedélyesek kapcsolt vállalkozásához kiszervezett tevékenységgel
kapcsolatos költségek az árszabályozás során nem vehetõk figyelembe.
146/E. § E törvény Mód. 4. törvénnyel megállapított 100. §-a szerinti, profil alapú elszámolás esetén a felhasználó
kérésére biztosítandó negyedévente történõ mérõberendezés-leolvasás – az e törvény 142. § (1) bekezdés szerinti
mintaprojektek kivételével – okos mérésre alkalmas mérõberendezéssel történõ leolvasás nem váltja ki.
146/F. § A Mód. 4. törvénnyel az engedélyesekre megállapított új kötelezettségek engedélyesek általi teljesítésével
kapcsolatosan felmerülõ költségeket a Hivatal az árszabályozás során nem veszi figyelembe.”

35. § A Get.
a) 32. § (1) bekezdésében a „140. § (4)–(5) bekezdésében meghatározott felhasználók, az ott meghatározott ideig” 

szövegrész helyébe az „önkormányzati bérlakásban élõk felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig
a helyi önkormányzat” szöveg,

b) 64. § (1) bekezdésében a „rendelkezések” szövegrész helyébe a „rendelkezések, beleértve az engedélyesek
üzletszabályzatában foglaltak” szöveg,
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c) 100. § (2) bekezdésében a „külön díjfizetés nélkül” szövegrész helyébe a „külön díj rendeletben
meghatározottak szerint” szöveg

lép.

36. § Hatályát veszti a Get.
a) 105. § (4) bekezdésében az „egyéb” szövegrész és
b) 133. § (1) bekezdés 14. pontjában az „egyéb” szövegrész.

3. Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

37. § Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 31. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)
„31. a közmû- és nyomvonal jellegû építmények, valamint a közvilágítási berendezések egységes elektronikus
nyilvántartásának létrehozásáról, az adatok elõállításáról és karbantartásáról, az adatforgalom rendjérõl,
az adatszolgáltatásra és a rendszer használatára kötelezettek körérõl, az adatokhoz való hozzáférési jogosultságokról,
az adatok védelmérõl, a nyilvántartási rendszer mûködtetésérõl és a mûködés finanszírozásának pénzügyi rendjérõl
szóló szabályokat”
(rendelettel állapítsa meg.)

4. Záró rendelkezések

38. § E törvény a kihirdetését követõ 15. napon hatályba.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2013. évi XXV. törvény
a fekvõbeteg-szakellátó és egyes fekvõbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi
háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévõ, valamint azok 100%-os tulajdonában
lévõ gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételérõl,
valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezésérõl*

Az Országgyûlés az egészségügyi ellátás folyamatos és biztonságos ellátásának biztosítása, a feladatellátás átlátható és hatékony
mûködésének feltételei megteremtése érdekében a következõ törvényt alkotja:

1. § Az 1. mellékletben meghatározott gazdasági társaság (a továbbiakban: társaság) által ellátott feladat központi
költségvetési szerv általi átvételére és a társaság megszüntetésére e törvény alapján kerül sor.

2. § (1) A feladatot átvevõ központi költségvetési szervet (a továbbiakban: befogadó intézmény) az 1. melléklet határozza
meg.

(2) A feladat átvételének idõpontja 2013. április 1.

3. § (1) A feladat átvételének idõpontjában – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a társaságnak valamennyi joga és
kötelezettsége tekintetében jogutódja a befogadó intézmény. A költségvetési szerv általi jogutódlás a követeléseket
nem teszi lejárttá.

* A törvényt az Országgyûlés a 2013. március 18-ai ülésnapján fogadta el.
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(2) A társaságnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (4) bekezdése szerinti
ügyleteibõl és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl származó valamennyi joga és kötelezettsége a feladat átvételének idõpontjában
e törvény erejénél fogva az államra száll.

(3) A feladat átvételének idõpontjától az államot a (2) bekezdés szerinti ügyletek tekintetében a Gyógyszerészeti és
Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) képviseli.

4. § (1) A feladat átvételének idõpontjában a társaság tulajdonában álló vagyon e törvény erejénél fogva ingyenesen az
államra száll.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában vagyonon a társaság 6. § (6) bekezdése szerint elkészített beszámolójában szereplõ
eszközöket kell érteni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. §-a szerinti vagyonelemek kivételével.

(3) Az állami tulajdonba kerülõ vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, társaság
könyveiben szereplõ nyilvántartási értékkel.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározottakat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban:
Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történõ megszûnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv. 18. §
(1) bekezdésében leírt feltételeknek megfelel.

(5) A feladat átvételének idõpontjától az állam tulajdonába kerülõ vagyon tekintetében a tulajdonosi jogokat a GYEMSZI
gyakorolja.

(6) A társaság által kezelt nyilvántartások a feladat átvételének idõpontjában a befogadó intézmény kezelésébe kerülnek.
(7) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. törvény

30. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a társaság által kezelt valamennyi egészségügyi dokumentációt
a befogadó intézmény veszi át.

5. § (1) A társaság legkésõbb a feladat átvételének idõpontjáig átutalja valamennyi bankszámláján lévõ pénzeszközét
a befogadó intézmény kincstárnál vezetett fizetési számlájára, valamint a készpénzállományát átadja a befogadó
intézmény részére. A pénzeszközök átadását a társaság saját tõkéjével (ezen belül az eredménytartalékával) szemben
kell elszámolni.

(2) A feladat ellátásával összefüggõ hatósági engedélyek, valamint a feladathoz kapcsolódó – az egészségügyi
államigazgatási szerv nyilvántartásában szereplõ – szakellátási kapacitások és az ahhoz tartozó ellátási területek
jogosultjának a feladat átvételének idõpontjától a befogadó intézményt kell érteni. A hatósági engedély ennek
megfelelõ módosítását – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a befogadó intézmény a feladat átvételét követõen
haladéktalanul kezdeményezi.

(3) Az egészségügyi államigazgatási szerv a feladat átvételével egyidejûleg hivatalból rendelkezik a szakellátási
kapacitások és ellátási területek nyilvántartásának a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ módosításáról.

(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv hivatalból módosítja a befogadó intézmény mûködési engedélyét, illetve új
mûködési engedélyt ad ki (a továbbiakban: mûködési engedélyezési eljárás), és hivatalból módosítja a jogszabály
alapján vezetett mûködési engedélyt tartalmazó nyilvántartást azzal, hogy
a) a mûködési engedélyezési eljárás során a személyi és tárgyi feltételek tekintetében a társaságtól a befogadó

intézményhez e törvény alapján átkerülõ munkavállalókat, közremûködõket és vagyonelemeket kell
figyelembe venni, a személyi és tárgyi feltételekrõl a befogadó intézménynek a mûködési engedélyezési eljárás
során nyilatkoznia nem kell,

b) a mûködési engedélyezési eljárás során a társaság mûködési engedélyében szereplõ telephelyeket és szakmai
struktúrát figyelembe kell venni,

c) a mûködési engedély végrehajtásának kezdõ idõpontja 2013. április 1.,
d) a mûködési engedélyezési eljárás során hozott döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye,
e) a mûködési engedélyezési eljárás során hozott határozat a bírósági felülvizsgálatra tekintet nélkül

végrehajtható,
f) a mûködési engedélyezési eljárás során hozott határozat végrehajtása felfüggesztésének nincs helye, és
g) a befogadó intézmény az egészségügyi államigazgatási szerv részére bejelenti az e törvény alapján számára

kiadott mûködési engedély alapjául szolgáló személyi és tárgyi feltételekben az e törvény végrehajtása
következtében bekövetkezõ változást az azt követõ 30 napon belül.

(5) Az egészségbiztosítási szerv a mûködési engedély kézhezvételétõl számított 5 napon belül kezdeményezi a befogadó
intézmény finanszírozási szerzõdésének 2013. április 1-jei hatállyal történõ módosítását, illetve új finanszírozási
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szerzõdés 2013. április 1-jei hatállyal történõ megkötését a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. A társaság
2013. februári korrigált és még ki nem fizetett, valamint az azt követõ teljesítménye után járó finanszírozási díjat az
egészségbiztosító a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 34. § (2) bekezdésében
foglaltaktól eltérõen a befogadó intézmény részére utalja.

(6) A folyamatos ellátás biztosítása érdekében a befogadó intézmény a társaságtól átvett feladatot a feladat átvételének
idõpontjától a mûködési engedély (4) bekezdés szerinti eljárásban történõ kiadásáig is köteles – a (2) bekezdés
alapján – ellátni azzal, hogy ha a mûködési engedély 2013. április 1-jét követõen emelkedik jogerõre, akkor
a (4) bekezdés c) pontja szerinti idõpont helyett a mûködési engedély végrehajtásának kezdõ idõpontja az engedély
jogerõre emelkedésének idõpontja.

(7) A (6) bekezdés alapján végzett ellátások után járó finanszírozási díjra a befogadó intézmény jogosult.
(8) Az egészségügyi államigazgatási szerv – az e törvény alapján bekövetkezõ változásokra tekintettel – a befogadó

intézmény (4) bekezdés szerinti mûködési engedélyének jogerõre emelkedésétõl számított 60 napon belül hivatalból
módosítja a vele szerzõdésben álló közremûködõk mûködési engedélyét azzal, hogy
a) a mûködési engedély módosítása tekintetében a (4) bekezdés d)–f) pontjában foglaltakat alkalmazni kell, és
b) a közremûködõ a mûködési engedélye módosításáig az e törvény hatálybalépésekor érvényes mûködési

engedélye alapján végezheti a mûködési engedélye szerinti tevékenységet.
(9) A feladat átvételének idõpontjában folyamatban lévõ közigazgatási hatósági eljárásokban, valamint polgári peres és

nemperes eljárásokban a társaság helyébe a befogadó intézmény lép, és ezen eljárásokban hozott határozatban
megállapított kötelezettség vagy jogosultság a befogadó intézményt terheli, illetve illeti meg. A befogadó intézmény
a feladat átvételének idõpontját követõen haladéktalanul gondoskodik arról, hogy a fél személyében történõ változás
a feladat átvételének idõpontjában folyamatban lévõ valamennyi eljárásban bejelentésre kerüljön.

(10) Az európai uniós társfinanszírozású projektek tekintetében a feladat átvételének idõpontjában a kedvezményezett
társaság helyébe a befogadó intézmény lép. A jogutódlás miatti szerzõdésmódosítást a befogadó intézmény a feladat
átvételének idõpontjától számított 10 napon belül kezdeményezi. A támogató, illetve a közremûködõ szervezet
a szerzõdésmódosításokat a kezdeményezéstõl számított 20 napon belül végrehajtja.

(11) Az európai uniós társfinanszírozású pályázati konstrukciók tekintetében a feladat átvételének idõpontjában a pályázó
társaság helyébe a befogadó intézmény lép.

(12) A feladat átvételének idõpontjában folyamatban lévõ közbeszerzési eljárásokban a feladat átvételének idõpontjában
a társaság helyébe a befogadó intézmény lép.

6. § (1) A társaság 2013. április 1-jén e törvény erejénél fogva megszûnik.
(2) A társaság e törvény alapján történõ megszûnésére a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és

a végelszámolásról szóló törvény (a továbbiakban: Ctv.) végelszámolásra vonatkozó szabályait, valamint
a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény (a továbbiakban: Csõdtv.) felszámolási eljárásra vonatkozó
szabályait nem kell alkalmazni. E törvény hatálybalépését követõen a társasággal szemben felszámolási, illetve
csõdeljárás nem indítható.

(3) A GYEMSZI e törvény hatálybalépését követõ 5 napon belül egy alkalommal a Cégközlönyben felhívást tesz közzé.
A felhívás közzététele közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül történik. A felhívásban tájékoztatást kell adni arról,
hogy a társaság megszûnésére e törvény rendelkezései alapján kerül sor, továbbá meg kell jelölni a 3. § (1) és
(2) bekezdése szerinti jogutódot és az állam képviseletét a 3. § (3) bekezdés alapján ellátó szervet. A felhívásnak
tartalmaznia kell, hogy a még le nem járt követelések megtérítését a hitelezõ nem követelheti, az e törvény szerinti
feladatátvételre hivatkozással a szerzõdést nem mondhatja fel.

(4) A cégbíróság a társaságot a feladat átvételének idõpontját követõ 5 munkanapon belül jogutód feltüntetése nélkül
hivatalból törli a cégjegyzékbõl.

(5) A (4) bekezdés szerinti eljárásban a cégbíróság a társaság cégjegyzékbõl történõ törlése során a Ctv.-ben, illetve
a Csõdtv.-ben elõírt feltételek fennállását nem vizsgálja, és a törléshez nincs szükség az állami adóhatóságnak az
adózás rendjérõl szóló törvény szerinti, a cégbíróság részére a társaság megszûnésével összefüggõen nyújtott
tájékoztatására.

(6) A társaság 2012. évre vonatkozó, a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámolójának elkészítésérõl,
könyvvizsgálatáról, közzétételérõl a befogadó intézmény gondoskodik. A befogadó intézmény a társaság
megszûnésének idõpontjától számított 60 napon belül gondoskodik a társaság megszûnésének napjára, mint mérleg
fordulónapra vonatkozó, a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény szerinti, tevékenységet lezáró számviteli
beszámolójának elkészítésérõl, könyvvizsgálatáról, letétbe helyezésérõl és közzétételérõl, a záró adóbevallások
elkészítésérõl és azok illetékes adóhatóságnak történõ benyújtásáról.
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7. § (1) A társaság munkavállalóját a feladat átvételének idõpontjától e törvény erejénél fogva a befogadó intézmény
foglalkoztatja tovább. A társaságnál a feladat átvételének idõpontjáig fennállt munkaviszony a (2)–(13) bekezdésben
foglaltak szerint e törvény erejénél fogva közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át, vagy – ha a munkavállaló
a továbbfoglalkoztatásához nem járul hozzá – megszûnik, vagy – ha a munkavállalóval közalkalmazotti jogviszony
nem létesíthetõ – megszüntetésre kerül.

(2) A befogadó intézmény a feladat átvételének idõpontját követõ 14 napon belül közalkalmazotti kinevezési okmányt ad 
át a munkavállalónak, egyidejûleg tájékoztatja a munkavállalót arról, hogy
a) munkaviszonya e törvény erejénél fogva, a kinevezési okmány átvételét követõ hónap elsõ napjával

közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át,
b) a munkavállaló a kinevezési okmány átvételét követõ 15 napon belül nyilatkozhat arról, hogy

továbbfoglalkoztatásához nem járul hozzá, ebben az esetben munkaviszonya átalakulás nélkül e törvény
alapján megszûnik.

(3) A munkavállaló besorolásakor a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
87/A. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkavállalónak a társaságnál, valamint közfinanszírozott
egészségügyi szolgáltatónál, 1992. június 30-át követõen munkaviszonyban töltött idejét közalkalmazotti
jogviszonyban töltött idõnek kell tekinteni.

(4) A kinevezési okmányban megállapított illetmény összege nem lehet alacsonyabb mértékû, mint a Kjt., vagy – az
egészségügyi ágazati elõmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott esetén – 
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló törvény alapján járó illetmény. Az alapilletmény, az
illetménykiegészítés és a rendszeres illetménypótlékok együttes összege nem lehet alacsonyabb a társaságnál
2013. január 1-jén érvényes, jogszabály, kollektív szerzõdés és munkaszerzõdés alapján járó alapbér és rendszeres
bérpótlékok együttes összegénél.

(5) A munkavállalónak a társaságnál az átadást megelõzõen megszakítás nélkül munkaviszonyban töltött idejét
– ideértve a megszakítás nélkül a társaság jogelõdeinél munkaviszonyban töltött idõt, valamint a Kjt. 25/A. §-a szerinti
átadást megelõzõen fennállt közalkalmazotti jogviszony tartamát is – úgy kell tekinteni, mintha azt a befogadó
intézménynél töltötte volna el; ezek együttes figyelembevételével kell a jubileumi jutalmat, valamint a kinevezéssel
létesített közalkalmazotti jogviszony megszûnése vagy megszüntetése esetén a munkavállalót megilletõ felmentési
idõt és végkielégítést megállapítani. A munkavállaló részére ki nem adott szabadságot a befogadó intézmény adja ki
azzal, hogy a 2013. évi szabadság mértékét a közalkalmazotti jogviszony létrejöttéig a munka törvénykönyvérõl szóló
2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), majd az ezt követõ idõszakra a Kjt. rendelkezései szerint idõarányosan kell
megállapítani.

(6) Ha a munkavállaló a befogadó intézménynél történõ továbbfoglalkoztatásához a (2) bekezdés b) pontja alapján nem
járul hozzá, akkor a munkaviszonya nem alakul át közalkalmazotti jogviszonnyá, hanem a (2) bekezdés szerinti
kinevezési okmány kézhezvétele hónapjának utolsó napjával megszûnik. A munkaviszony megszûnésének jogcíme az 
Mt. 63. § (1) bekezdés e) pontja.

(7) A Kjt. 21. § (1) bekezdésének alkalmazásában a kinevezés elfogadásának minõsül, ha a munkavállaló a (2) bekezdés
b) pontja szerinti nyilatkozatot az ott meghatározott – jogvesztõ – határidõn belül nem teszi meg.

(8) Ha a munkavállalóval közalkalmazotti jogviszony azért nem létesíthetõ, mert annak törvényi feltételei nem állnak fenn, 
a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a munkavállalót a feladat átvételének idõpontját követõ 15 napon belül errõl
kell tájékoztatni, és a tájékoztatással egyidejûleg munkaviszonyát a munkáltatói felmondás szabályai szerint meg kell
szüntetni.

(9) A társaságnál mûködõ üzemi tanács közalkalmazotti tanácsként mûködik tovább. A feladat átvételének idõpontjában
hatályos kollektív szerzõdés hatályát veszti.

(10) E törvény hatálybalépése nem érinti a munkavállalóra irányadó próbaidõ mértékét. Ha a foglalkoztatott a (2) bekezdés
a) pontja szerinti idõpontban a társaságnál és a befogadó intézménynél együttesen három hónapot elérõ
jogviszonnyal nem rendelkezik, számára a Kjt. 21/A. §-ának alkalmazásával – a társaságnál történt jogviszony
létesítésétõl számítandó – próbaidõ kikötése kötelezõ.

(11) A befogadó intézményben a társaságnál megkezdett munkaidõ-keret irányadó.
(12) A munkaviszony e törvény erejénél fogva történõ közalkalmazotti jogviszonnyá alakulására tekintettel a Kjt. 20. §

(4) bekezdését nem kell alkalmazni.
(13) A Kjt. 1. §-ában foglaltaktól eltérõen az átvett munkavállalók munkaviszonyának közalkalmazotti jogviszonnyá történõ 

átalakulásáig, a munkaviszony (6) bekezdés szerinti megszûnéséig, vagy (8) bekezdés szerinti megszüntetéséig
a befogadó intézmény munkaviszonyban álló személyt is foglalkoztathat.
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(14) Az Áht. 44. § (2) bekezdésétõl eltérõen 2013. április 30-áig a befogadó intézmény számfejti a vele munkaviszonyban
álló foglalkoztatottak részére a munkabért, egyéb juttatást és az ehhez kapcsolódó adó-, társadalombiztosítási és
egyéb, a munkáltatót terhelõ fizetési kötelezettségeket.

8. § (1) A társaság vezetõ állású munkavállalói közül az intézményvezetõnek (vezérigazgatónak, ügyvezetõnek,
fõigazgatónak), az orvos igazgatónak (orvos vezetõnek), az ápolási igazgatónak és a gazdasági vezetõnek – az
1. melléklet 22., 23., 25–29. sorában szereplõ társaság kivételével – a vezetõi munkakörét, megbízatását a feladat
átvétele nem érinti, részükre a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója – társaságnál vezetõként eltöltött idõ
figyelembevételével – határozott idejû, de legfeljebb 5 évre szóló magasabb vezetõi megbízást ad, vagy – ha
jogszabály azt elõírja –, a Munka Törvénykönyve vezetõ állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezéseinek
alkalmazásával munkaviszonyt létesít. Az 1. melléklet 22., 23., 25–29. sorában szereplõ társaság vezetõ állású
munkavállalói részére a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója magasabb vezetõi megbízást adhat.

(2) A feladat átadásáról-átvételérõl jegyzõkönyv készül, amelyet a társaságnak az átadással járó feladatok ellátására
kijelölt vezetõ tisztségviselõje (a továbbiakban: kijelölt vezetõ tisztségviselõ), valamint a GYEMSZI képviselõje ír alá.
A kijelölt vezetõ tisztségviselõ a jegyzõkönyv aláírásával teljes körû felelõsséget vállal az általa tett nyilatkozatok és az
átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörûségéért és
érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért.

(3) A kijelölt vezetõ tisztségviselõ felel azért a kárért, amely abból keletkezik, hogy a vagyonátadással, az iratátadással
összefüggõ kötelezettségeit nem vagy nem teljeskörûen teljesítette, vagy valótlan tartalmú nyilatkozatot tett.

(4) A társaság megszûnése után a kijelölt vezetõ tisztségviselõvel szembeni, a (3) bekezdés szerinti kártérítési igényt
– a jogerõs cégbírósági törléstõl számított egyéves jogvesztõ határidõn belül – a befogadó intézmény érvényesítheti.

9. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1. melléklet 2013. augusztus 31-én hatályát veszti.

10. § A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 68. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a gazdasági társaság megszûnésére a fekvõbeteg-szakellátó és egyes fekvõbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó
egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévõ, valamint azok 100%-os tulajdonában lévõ
gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételérõl, valamint az ezzel
kapcsolatos eljárási kérdések rendezésérõl szóló törvény alapján kerül sor, az (1)–(4) bekezdés helyett a jogutód nélküli 
megszûnés feltételeire, az eljárás lefolytatására, a társaságot terhelõ kötelezettségek rendezésére
a fekvõbeteg-szakellátó és egyes fekvõbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó,
100%-os állami tulajdonban lévõ, valamint azok 100%-os tulajdonában lévõ gazdasági társaságok által ellátott
feladatok központi költségvetési szervek általi átvételérõl, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezésérõl 
szóló törvényt kell alkalmazni.”

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2013. évi XXV. törvényhez

A B C

1 Megszûnõ gazdasági társaság Befogadó intézmény Székhely

2 Albert Schweitzer Kórház-Rendelõintézet
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Albert Schweitzer
Kórház-Rendelõintézet

Hatvan

3 Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Dombóvári Szent Lukács
Kórház

Dombóvár

4 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Kunhegyesi Szakorvosi és 
Ápolási Intézet

Kunhegyes

5 KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM Nonprofit Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Komlói Egészségcentrum Komló

6 Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Markhot Ferenc
Oktatókórház és
Rendelõintézet

Eger

7 Mezõtúr Városi Kórház – Rendelõintézet
Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

Mezõtúri Kórház és
Rendelõintézet

Mezõtúr

8 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi
Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Miskolci Semmelweis
Kórház és Egyetemi
Oktatókórház

Miskolc

9 Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Misszió Egészségügyi
Központ

Veresegyház

10 Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

Oroszlányi Szakorvosi és
Ápolási Intézet

Oroszlány

11 SEMMELWEIS HALASI KÓRHÁZ Nonprofit Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Kiskunhalasi Semmelweis 
Kórház

Kiskunhalas

12 SzigetvárMed Nonprofit Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Szigetvári Kórház Szigetvár

13 Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Deák Jenõ Kórház Tapolca

14 Toldy Ferenc Kórház – Rendelõintézet Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság

Toldy Ferenc Kórház és
Rendelõintézet

Cegléd

15 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit 
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

Csolnoky Ferenc Kórház Veszprém

16 Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi
Oktatókórház Nonprofit Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

Markusovszky Egyetemi
Oktatókórház

Szombathely

17 Körmendi Vagyongazdálkodási és
Ingatlanhasznosítási Korlátolt Felelõsségû Társaság

18 SZENT ERZSÉBET KÓRHÁZ Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság

Jászberényi Szent
Erzsébet Kórház

Jászberény

19 Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház
Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

Hévízgyógyfürdõ és
Szent András
Reumakórház

Hévíz

20 Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi
Rendelõ Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

Dorogi Szent Borbála
Szakkórház és Szakorvosi
Rendelõ

Dorog

21 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi
Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház

Nyíregyháza

22 Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

23 Szatmár-Beregi Kórházak Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság
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24 Egészségügyi Háttérszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

Kenézy Gyula Kórház és
Rendelõintézet

Debrecen

25 KENÉZY KÓRHÁZ Rendelõintézet Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

26 EGÉSZSÉGÜGYI JÁRÓBETEG KÖZPONT Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

27 MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI Vagyonkezelõ és
Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság

28 VESZ VAGYONKEZELÕ Korlátolt Felelõsségû
Társaság

29 Nagyerdei Gyógyászati Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

2013. évi XXVI. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet
védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról*

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 95/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„95/A. § Egyes környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárásokért – ideértve a szakhatósági eljárásokat,
továbbá a bejelentéseket –, valamint igazgatási jellegû szolgáltatásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

2. A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

2. § A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) a következõ 83. §-sal egészül ki:
„83. § (1) Ha egy terület törvény erejénél fogva védett láp vagy szikes tó jogi jellegének ingatlan-nyilvántartásbeli
feljegyzésére nem a 26. § (3) bekezdése szerinti határozat alapján került sor, és a természetvédelmi hatóság
2014. március 31-ig hivatalból meghozott döntése alapján a terület egésze vagy annak egy része vonatkozásában
a törvény erejénél fogva védett láp vagy szikes tó jogi jelleg ingatlan-nyilvántartási feljegyzése nem felel meg a 23. §
(3) bekezdés d) vagy e) pontjában foglalt feltételeknek, a természetvédelmi hatóság hivatalból kezdeményezi a jogi
jelleg törlését az ingatlanügyi hatóságnál.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a természetvédelmi hatóság kikéri az igazgatóság véleményét.”

3. § A Tvt. 85. § (2) bekezdés 21–24. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza]
„21. a barlangok közhiteles nyilvántartását, az ennek vezetésére jogosult szervet, a nyilvántartás tartalmát és
vezetésének módját, a nyilvántartásból történõ adatszolgáltatást, valamint a barlangok természeti állapotfelvételének 
és kezelési tervük készítésének szabályait;
22. azon barlangok körét, amelyek látogatásához az igazgatóság vagyonkezelõi hozzájárulása szükséges, továbbá
a vagyonkezelõi hozzájárulás kérelmezésének és megadásának szabályait;
23. a barlangok látogatásának, kutatásának, hasznosításának és a barlangi búvármerülés, barlangi mentés szabályait,
a barlang, barlangszakasz kiépítése körébe tartozó mûtárgyak és tevékenységek körét, a kiépítés szabályait, továbbá
a barlangokkal kapcsolatos engedélyezés szabályait;
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24. az igazgatóság vagyonkezelõi hozzájárulásával látogatható barlangokban történõ túravezetés, a barlangi kutatás
és barlangi búvármerülés képesítési feltételeit, valamint a barlangi túravezetõ és barlangi kutatásvezetõ jogait és
kötelezettségeit;”

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Tvt. 83. §-a 2014. március 31-én.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A belügyminiszter 6/2013. (III. 27.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya
részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes
feladatokról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) és s) pontjában, valamint a fegyveres szervek
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában
a) érdekképviselet: a Magyar Rendvédelmi Kar és a fegyveres szervnél képviselettel rendelkezõ szakszervezet,

érdekképviseleti szerv;
b) fegyveres szerv:

ba) a rendõrség általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerve,
bb) a rendõrség belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerve,
bc) a rendõrség terrorizmust elhárító szerve,
bd) a büntetés-végrehajtási szervezet,
be) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,
bf) az Alkotmányvédelmi Hivatal, valamint
bg) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat;

c) igényjogosult:
ca) a fegyveres szerv hivatásos állományának tagja,
cb) a fegyveres szervvel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy,
cc) a rá vonatkozó mértékben a nyugállományba helyezett személy, valamint
cd) a rá vonatkozó mértékben a személyi állomány tagjainak a fegyveres szervek hivatásos állományú

tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Hszt.)
meghatározott közeli hozzátartozója (a továbbiakban: közeli hozzátartozó),

feltéve minden esetben, hogy rendelkezik az e rendeletben meghatározott támogatás jogosultsági
feltételeivel;

d) nyugállományba helyezett: az a személy, akinek a fegyveres szervvel vagy annak jogelõdjével fennálló hivatásos
szolgálati viszonya nyugállományba helyezéssel, vagy az öregségi, rokkantsági nyugdíjjogosultságra
tekintettel szûnt meg, ideértve azokat is, akiknek nyugdíja a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak
megszüntetésrõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény alapján korhatár elõtti
ellátássá vagy szolgálati járandósággá alakult át; továbbá az a személy, akit az elmúlt rendszerben politikai
okból bocsátottak el a Belügyminisztérium valamely szervétõl és rehabilitálására a vonatkozó rendelkezés
szerint sor került;

e) országos parancsnok: a fegyveres szerv országos parancsnoka, illetve fõigazgatója;
f) személyi állomány:

fa) a fegyveres szerv hivatásos állományának tagja, valamint
fb) a fegyveres szervvel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy;

g) személyügyi szolgálat: a fegyveres szervnél vagy annak szervezeti egységénél mûködõ személyügyi feladatokat
ellátó munkaszervezet.
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2. § (1) A fegyveres szerv központi szerve (a továbbiakban: központi szerv), illetve a fegyveres szerv önálló költségvetési
szervként mûködõ területi szerve (a továbbiakban: területi jogállású szerv) az éves költségvetésében a szociális és
kegyeleti gondoskodás pénzügyi fedezetére külön keretet (a továbbiakban: szociális és kegyeleti keret) köteles
képezni. Ennek mértéke a központi vagy területi jogállású szerv éves rendszeres személyi juttatásainak legalább
0,3%-a, legfeljebb 0,5%-a.

(2) A belügyminiszter hatáskörébe tartozó szociális és kegyeleti támogatások fedezetére a központi igazgatás cím
költségvetésében kell fedezetet biztosítani.

(3) A központi szerv, illetve a területi jogállású szerv pénzügyi és személyügyi szolgálata az éves költségvetés összeállítása
során együttesen gondoskodik a szociális és kegyeleti feladatok ellátásához szükséges források tervezésérõl.
A költségvetés jóváhagyása után az elfogadott elõirányzat alapján az elemi költségvetés tervezésénél kerül
megállapításra a szociális és kegyeleti kiadásokra rendelkezésre álló keret. A központi vagy területi jogállású szerv
vezetõje az elfogadott keretrõl tájékoztatja a szociális és a nyugdíjas bizottságot.

2. Szociális bizottság

3. § (1) A központi szervnél, illetve a területi jogállású szervnél a személyi állománnyal, valamint a közeli hozzátartozóikkal
kapcsolatos szociális és kegyeleti feladatok körültekintõ végrehajtásának elõsegítésére javaslattevõ jogkörrel
a központi szerv, illetve a területi jogállású szerv vezetõje mellett mûködõ szociális bizottságot kell létrehozni.

(2) A központi szerv, illetve a területi jogállású szerv vezetõje a személyi állomány tagját, illetve a közeli hozzátartozóját
érintõ szociális támogatásról szóló döntést csak a szociális bizottság véleményének kikérése után hozhat. A bizottság
javaslatától eltérõ döntését a vezetõnek írásban indokolnia kell.

4. § (1) A szociális bizottságot a központi vagy területi jogállású szerv létszámától és mûködési sajátosságaitól függõen
5–15 fõvel kell létrehozni és mûködtetni.

(2) A szociális bizottság tagjai közül legalább 1 fõt a Magyar Rendvédelmi Kar jelöl a tagságra, további legalább 1 fõt
a Magyar Rendvédelmi Karon kívüli érdekképviseleti szervek jelölnek az adott szerv állományából. A szociális bizottság 
további tagjait saját hatáskörben a központi vagy területi jogállású szerv vezetõje nevezi ki azzal, hogy legalább 1 fõ
a személyügyi szolgálat állományának tagja.

(3) A szociális bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A titkári teendõket a szociális bizottságnak a személyügyi
szolgálat állományába tartozó tagja látja el.

(4) A szociális bizottság tagjai az õket jelölõ szerv vagy személy által visszahívhatók. A megüresedett helyek betöltésére
a (2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(5) A szociális bizottság ügyrendjét a fegyveres szerv sajátosságainak megfelelõen a bizottság alakítja ki és a központi
vagy területi jogállású szerv vezetõje hagyja jóvá.

3. Szociális gondoskodás

5. § (1) A személyi állomány tagja, valamint közeli hozzátartozója a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján
pénzbeli támogatásban részesíthetõ. A rászorultság egyedileg, a tényleges szociális helyzet figyelembevételével
állapítható meg.

(2) A szociális és kegyeleti keret terhére a következõ pénzbeli támogatások nyújthatók:
a) szociális segély,
b) születési segély,
c) beiskolázási segély, valamint
d) temetési segély.

6. § (1) A szociális támogatások körültekintõ felhasználásának biztosítására, a személyi állomány, valamint a közeli
hozzátartozóik szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérésére, az igényjogosultság megállapítására és
elbírálására – a szociális bizottsággal és az érdekképviseleti szervekkel együttmûködve – a központi szerv, illetve
a területi jogállású szerv vezetõje a személyügyi szolgálat útján intézkedik.

(2) A személyügyi szolgálat az (1) bekezdésben meghatározott feladatai keretében felvilágosítást ad a személyi állomány,
valamint a közeli hozzátartozóik részére a szociális ügyeik intézéséhez.
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4. Szociális segély

7. § (1) Szociális segélyben azt az igényjogosultat lehet részesíteni, akinek jövedelemcsökkenés vagy váratlan, nagyösszegû
kiadások miatt a megélhetése átmenetileg veszélybe került.

(2) A szociális segély egyszeri, bruttó összege a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel nem haladhatja meg
a) a Magyarország központi költségvetésérõl szóló törvény által megállapított illetményalap (a továbbiakban:

illetményalap) 150%-ának megfelelõ összeget, ha a szociális támogatásról a területi jogállású szerv vezetõje
dönt,

b) az illetményalap 280%-ának megfelelõ összeget, ha a szociális támogatásról az országos parancsnok vagy
a központi szerv vezetõje dönt, vagy

c) a belügyminiszter részére biztosított keret terhére adott segély esetén az illetményalap 400%-ának megfelelõ
összeget.

(3) Kivételesen méltányolható esetben a belügyminiszter az illetményalap legfeljebb 600%-ának megfelelõ összegû
szociális segélyt adhat.

(4) Az ugyanazon személynek juttatott szociális segélyek éves bruttó összege nem haladhatja meg az illetményalap
600%-ának megfelelõ összeget.

5. Születési segély

8. § (1) Születési segélyben kell részesíteni a személyi állomány tagját, ha gyermeke született és annak ellátásáról, nevelésérõl
saját háztartásában gondoskodik.

(2) A születési segély összegét a személyi állomány tagjának szociális helyzetétõl függõen kell megállapítani úgy, hogy
a születési segély bruttó összege legalább az illetményalap fele, de nem haladhatja meg – gyermekenként –
az illetményalap 150%-ának megfelelõ összeget.

6. Beiskolázási segély

9. § (1) A személyi állomány tagja a tankötelezettség alapján oktatásban részt vevõ, vagy középfokú oktatási intézményben
nappali munkarend szerint tanuló, vele egy háztartásban élõ gyermeke – ide értve a nevelt gyermeket is – után
beiskolázási segélyben részesíthetõ.

(2) A beiskolázási segély bruttó összege az illetményalap legalább 30%-a, de legfeljebb 50%-a.
(3) Beiskolázási segélyben kell részesíteni, ha az (1) bekezdésben írt feltételeknek megfelel

a) a személyi állomány 3 vagy több gyermeket nevelõ tagját,
b) a személyi állomány fogyatékkal élõ gyermeket, emelt összegû családi pótlékra jogosult, továbbá tartósan

beteg gyermeket nevelõ tagját,
c) a személyi állomány gyermekét egyedül nevelõ tagját, valamint
d) a hõsi halottá, illetve a szolgálat halottjává minõsített elhunyt árváját.

(4) A hõsi halottá, illetve a szolgálat halottjává minõsített elhunytak árváinak beiskolázási segélyérõl a szociális és
kegyeleti kerete terhére a belügyminiszter gondoskodik.

7. Temetési segély

10. § (1) Temetési segélyben részesíthetõ szociális helyzetének figyelembevételével a személyi állomány tagja a közeli
hozzátartozója vagy más olyan hozzátartozója halála esetén, akinek eltartására kötelezett volt, feltéve, hogy a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján nem részesült temetési segélyben.

(2) Temetési segélyben részesíthetõ a személyi állomány elhunyt tagjának, illetve igényjogosult hozzátartozójának
házastársa, élettársa, gyermeke, szülõje, ezek hiányában más hozzátartozója is, ha a temetéssel járó kiadások
elsõdlegesen rá hárulnak és az elhunyt e rendelet szerint nem került minõsítésre.

(3) Csak különösen indokolt esetben folyósítható temetési segély akkor, ha a fegyveres szerv a temetés költségeit
legalább 50%-ban átvállalta.

(4) A temetési segély legkisebb összege az illetményalap 75%-a, de nem haladhatja meg az illetményalap
a) 150%-ának megfelelõ összeget, ha a temetési segélyrõl a területi jogállású szerv vezetõje,
b) 280%-ának megfelelõ összeget, ha a temetési segélyrõl az országos parancsnok vagy a központi szerv vezetõje
dönt.
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8. A pénzbeli szociális támogatások közös szabályai

11. § (1) A pénzbeli szociális támogatások odaítélésénél elõnyben kell részesíteni
a) azt, akinek rokkantságát, megváltozott munkaképességû személyek ellátását a szolgálattal összefüggõ baleset,

betegség miatt állapították meg, valamint
b) a szolgálati kötelmekkel összefüggõ betegségben vagy balesetben elhunyt személy, a hõsi halott, illetve

a szolgálat halottja hozzátartozóit.
(2) Azonos feltételek esetén elõnyben kell részesíteni az állomány azon tagját, valamint közeli hozzátartozóját, aki

a) 3 vagy több gyermeket nevel,
b) fogyatékos gyermeket nevel, vagy
c) gyermeket egyedül nevel.

(3) A szociális támogatásokat terhelõ közterheket a szociális és kegyeleti keretbõl kell fedezni.
(4) Szociális támogatásban csak az részesíthetõ, aki a szociális helyzete megítéléséhez és a fegyveres szervet terhelõ

befizetések elszámolásához szükséges adatokat a valóságnak megfelelõen rendelkezésre bocsátja és igazolja.

9. A nyugállományba helyezettek és a rehabilitáltak szociális gondozása

12. § (1) A központi szerv, illetve a területi jogállású szerv a rendelkezésére álló szociális és kegyeleti keret terhére gondoskodik
az állományából nyugállományba helyezettek szociális és kegyeleti ellátásáról. Az ehhez szükséges pénzügyi
fedezetet a központi szerv, illetve a területi jogállású szerv költségvetésében a szociális és kegyeleti keret részeként
évente kell tervezni.

(2) A nyugállományba helyezettek szociális gondozásba vétele annak a központi vagy területi jogállású szervnek
a feladata, ahonnan az érintettet nyugállományba helyezték.

(3) A fegyveres szervektõl az elmúlt rendszerben politikai okból elbocsátott és rehabilitált személyek szociális
gondozásáról a volt szolgálati terület lakóhely szerint illetékes szerve gondoskodik.

(4) A központi szerv, illetve a területi jogállású szerv megszûnése esetén a nyugállományba helyezettek szociális
gondozási feladatait a jogutód szerv, ennek hiányában az érintett állományviszonya szerinti fegyveres szerv lakóhely
szerinti szervezeti egysége látja el. A Belügyminisztériumtól és a jogutód nélkül megszûnt szerveitõl nyugállományba
helyezettek gondozásáról a Belügyminisztérium humánigazgatási feladatok ellátására kijelölt szervezeti egysége
gondoskodik.

13. § (1) A központi szerv, illetve a területi jogállású szerv a nyugállományba helyezettek szociális gondozásának elõsegítésére,
a velük való kapcsolattartás biztosítására és a nyugállományba helyezettek egyesületeinek támogatására nyugdíjas
bizottságokat hozhat létre, a belügyi nyugdíjasok által létrehozott egyesületek mûködését támogatásban részesítheti.

(2) Ahol nyugdíjas bizottságot nem hoztak létre és az érintettek száma indokolja, a nyugdíjasok ügyeinek intézésére
nyugdíjas referenst kell kijelölni.

(3) A nyugdíjas bizottság a központi szerv, illetve a területi jogállású szerv vezetõje által megbízottakból és a nyugdíjasok
által delegált tagokból, az érintett nyugállományba helyezettek létszámától függõen 3–7 fõbõl állhat. A nyugdíjas
bizottság mûködési feltételeinek biztosításáért a központi szerv, illetve a területi jogállású szerv vezetõje felelõs.

10. A kegyeleti gondoskodás

14. § (1) Hõsi halottá kell nyilvánítani a fegyveres szerv hivatásos állományából elhunytat halálának körülményei, életútja és
érdemei figyelembevételével, ha a szolgálat teljesítése során Magyarország alkotmányos rendjének védelme,
a közbiztonság és a közrend fenntartása, az államhatár védelme, tûz, elemi csapás vagy katasztrófa
következményeinek elhárítása közben kimagasló bátorságot, kiemelkedõ személyes helytállást tanúsított és eközben,
vagy így elszenvedett sérülése következtében életét vesztette.

(2) A szolgálat halottjává kell nyilvánítani a fegyveres szerv hivatásos állományából elhunytat halálának körülményei,
életútja és érdemei figyelembevételével, ha a szolgálat teljesítése közben, vagy azzal összefüggésben életét vesztette,
de a hõsi halottá nyilvánítás feltételei nem, vagy csak részben állnak fenn.

(3) Szolgálattal összefüggõnek kell tekinteni azt a halálesetet, amely a hivatásos állomány tagját
a) a hivatásos szolgálattal, valamint beosztásának ellátásával összefüggõ kötelezettségeinek, feladatainak

szolgálati helyén vagy máshol történt teljesítése közben,
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b) választás vagy megbízás alapján ellátott társadalmi kötelezettségének teljesítése közben,
c) az eskü és a rá vonatkozó jogszabályok alapján elvárható, saját akaratból kifejtett tevékenysége során,

szolgálaton kívüli idõben, vagy
d) szolgálati utazás közben, továbbá a szolgálati helyre vagy onnan menet
érte, kivéve, ha a bekövetkezett haláleset nincs összefüggésben a szolgálat ellátásával.

(4) A fegyveres szerv hivatásos állományából elhunyt személy, továbbá a hivatásos állományból nyugállományba
helyezett – ideértve a szolgálati járandóságban részesülõket is – elhunyt személy a fegyveres szerv halottjává
minõsíthetõ, ha legalább 15 év tényleges szolgálati viszonya alatt feladatait átlag feletti eredményességgel látta el,
magatartása példamutató volt, és jelentõsen hozzájárult a fegyveres szerv eredményes mûködéséhez.

(5) A fegyveres szerv hivatásos állományából elhunyt személy, továbbá a hivatásos állományból nyugállományba
helyezett – ideértve a szolgálati járandóságban részesülõket is – elhunyt személy a központi szerv, illetve a területi
jogállású szerv halottjává minõsíthetõ, ha szolgálati feladatait eredményesen hajtotta végre, de a fegyveres szerv
halottjává minõsítésének a (4) bekezdésben meghatározott valamely feltétel hiánya miatt nincs helye.

(6) Nem nyilvánítható az (1), (2), (4) és (5) bekezdésben meghatározott halottá (a továbbiakban együtt: minõsített halott)
az,
a) akinek szolgálati viszonyát bírói ítélet alapján vagy fegyelmi eljárás eredményeként szüntették meg,
b) akit szolgálati viszonya megszüntetésekor vagy nyugállományba helyezését követõen rendfokozatától

megfosztottak, vagy
c) aki önkezével vetett véget életének.

15. § Az elhunyt
a) hõsi halottá, illetve a szolgálat halottjává minõsítésére a fegyveres szerv vezetõjének javaslatára

a belügyminiszter,
b) fegyveres szerv halottjává minõsítésére a belügyminiszter munkáltatói jogkörébe tartozó személy

vonatkozásában a belügyminiszter, egyéb esetben az országos parancsnok, valamint
c) központi vagy területi jogállású szerv halottjává minõsítésére a központi vagy területi jogállású szerv vezetõje
jogosult.

16. § Ha a 14. § (6) bekezdésében meghatározott esetekben méltányosságból hozzájárulnak a temetési költségekhez,
annak mértéke nem haladhatja meg a Hszt. 210. § (2) bekezdésében meghatározott mértéket.

17. § (1) A hõsi halottá, illetve a szolgálat halottjává minõsített elhunyt emlékének megõrzésére az a fegyveres szerv, amelynek
állományába az elhunyt tartozott, a fegyveres szerv központi épületében, méltó helyen emléktáblát köteles állítani.

(2) A hõsi halottá, illetve a szolgálat halottjává minõsített elhunyt személy részére a közeli hozzátartozója beleegyezésével 
síremlék állítható.

(3) A hõsi halottá, illetve a szolgálat halottjává minõsített elhunyt személy temetéséhez – a hozzátartozók véleményének
figyelembevételével – a fegyveres szervtõl díszalegységet és zenekart kell, a fegyveres szerv halottja esetében lehet
biztosítani. A fegyveres szerv halottja, a központi szerv, illetve a területi jogállású szerv halottja, továbbá az arra
érdemes nem minõsített halott esetén a hozzátartozók egyetértése mellett az elhunyt ravatalához és sírhelyéhez
díszõrség biztosítható.

(4) A fegyveres szerv a hõsi halott sírhelyének újraváltásához az 1. melléklet szerint hozzájárulhat vagy költségeit
átvállalhatja.

18. § (1) A hõsi halottá, illetve a szolgálat halottjává minõsített személy temetésérõl és egyéb kegyeleti ellátásáról az állomány
szerint illetékes fegyveres szerv gondoskodik. A hozzátartozók szociális gondozásáról a belügyminiszter
a Belügyminisztérium humánigazgatási feladatok ellátására kijelölt szervezeti egysége útján az elhunytat
foglalkoztató fegyveres szerv közremûködésével, a központi szociális keret terhére gondoskodik.

(2) A jogutód nélkül megszûnt fegyveres szerv személyi állományából elhunytak és igényjogosult közeli hozzátartozóik
kegyeleti gondozásával összefüggõ feladatokat a Belügyminisztérium humánigazgatási feladatok ellátására kijelölt
szervezeti egysége végzi.
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19. § (1) A kegyeleti kiadásokra vonatkozó normákat az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A hõsi halottá, a szolgálat halottjává, illetve a fegyveres szerv halottjává minõsített elhunyt esetében a kegyeleti

költségeket – ide nem értve a síremlék állítás költségeit – a szolgáltató által kiállított, eredeti számla alapján, teljes
összegben kell megtéríteni. A síremlék-állítás költségeit az 1. melléklet I. 4. pontjában meghatározott korlátozással
lehet megtéríteni.

(3) A központi vagy területi jogállású szerv halottjává minõsített elhunyt, illetve a nem minõsített halott esetében
a kegyeleti költségeket – a halottszállítás költségére, a sírhelyköltségre, valamint a szolgáltatási költségekre és
kellékekre vonatkozó korlátozások figyelembevételével – a szolgáltató által kiállított eredeti számla alapján, legfeljebb
50%-ban lehet megtéríteni.

20. § (1) A fegyveres szerv közalkalmazottja elhalálozása esetén a 14. § (3)–(4) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelõ
alkalmazása mellett a fegyveres szerv halottjává, vagy a szervezeti egység halottjává minõsíthetõ.

(2) A 14. § (5) bekezdésében, a 15. §-ban, a 17. §-ban, valamint a 19. §-ban foglalt rendelkezéseket a fegyveres szerv
közalkalmazottja elhalálozása esetén megfelelõen alkalmazni kell.

11. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba.

22. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál történõ
végrehajtásáról szóló 4/2008. (XII. 31.) TNM rendelet 17–24. §-a nem alkalmazható
a) az Alkotmányvédelmi Hivatal, valamint
b) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
közalkalmazottainak tekintetében.

23. § Hatályát veszti
a) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szociális és kegyeleti gondoskodásának rendjérõl szóló 3/1997. (II. 26.)

TNM rendelet 1. § (1) bekezdésében az „ , a Nemzetbiztonsági Hivatalra, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra”
szövegrész és az „együtt” szövegrész,

b) a büntetés-végrehajtási szervezet szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatairól szóló
9/1997. (III. 26.) IM rendelet, valamint

c) a belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól szóló 39/1997. (VII. 18.)
BM rendelet.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. melléklet a 6/2013. (III. 27.) BM rendelethez

I. Kegyeleti kiadásként elszámolható költségnormák

1. Halottszállítás költsége: a temetõn kívüli helyi és helyközi szállítás számlával igazolt összege. E szállítási költség
– a temetõn belüli szállítást kivéve – nem terheli a 3. pont szerinti szolgáltatási költségeket.

2. Sírhelyköltség:
a) A sírhely (urnasírhely, urnafülke) költségeit a ténylegesen felmerült, számlával igazolt, legfeljebb azonban

az illetményalap kétszeresének megfelelõ összeg képezi.
b) Templomban vagy kápolnában elhelyezett urnasírhely (urnakripta) esetén a számla szerinti összeg, legfeljebb

azonban az illetményalap kétszeresének megfelelõ összeg.
c) Kettõs sírhely (többes urnasírhely) váltása esetén az 1 sírhelyre esõ, de legfeljebb az a) alpont szerint maximált

összeg.
3. Szolgáltatási költségek és kellékek: számlával igazolt, legfeljebb azonban az illetményalap négyszeresének megfelelõ

összeg.
4. Síremlékállítás költsége: számlával igazolt és a Belügyminisztérium humánigazgatási feladatok ellátására kijelölt

szervezeti egysége által ellenjegyzett, legfeljebb azonban az illetményalap tízszeresének megfelelõ összeg. Az elhunyt 
szolgálati helyén állított emléktábla költsége nem terheli a síremlék normaösszegét.

II. A kegyeleti költségnormát nem terhelõ kiadások

1. Koszorú költségek:
a) hõsi halott, a szolgálat halottja, illetve a fegyveres szerv halottja temetésén legfeljebb 2 db koszorú;
b) szervezeti egység halottja és nem minõsített elhunyt temetésén 1 db koszorú;
c) síremlék avatáskor, megemlékezésekkor síremlékenként vagy emléktáblánként 1 db koszorú.

2. Gyászközlemény költsége: a hõsi halott, a szolgálat halottja, illetve a fegyveres szerv halottja temetése esetén,
a sajtóban történõ közzétételének számla szerinti összege.

3. Testületi tiszteletadás költségei (ideértve a fegyveres szerv temetéssel összefüggõ utazási költségeit).
4. Sírgondozás költsége: közeli hozzátartozó hiányában vagy akadályoztatása esetén a hõsi halott, illetve a szolgálat

halottja síremlékének gondozására, a szolgáltató által kiállított számlával igazolt összeg.
5. Hõsi halott sírhelyének újraváltása: közeli hozzátartozó hiányában vagy annak akadályoztatása, illetve rossz anyagi

helyzete esetén a hõsi halott sírhelyének újraváltása a szolgáltató által kiállított számlával igazolt összeg erejéig.

A nemzeti fejlesztési miniszter 10/2013. (III. 27.) NFM rendelete
a kõolaj és kõolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 
20/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról

A behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági készletezésérõl szóló 2013. évi XXIII. törvény 49. § c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A kõolaj és kõolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet
(a továbbiakban: R.) 3–5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép és az R. a következõ 6. §-sal egészül ki:
„3. § (1) A Hivatal a 4. §-ban meghatározott adatokat gyûjti, feldolgozza és a 4. §-ban meghatározott határidõn belül
és az ott meghatározott formában továbbítja az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság). 
(2) A feldolgozás alapjául szolgáló számítási módszereket a Bizottság jogosult megismerni.
(3) A Hivatal (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében
a) a Szövetség a 4. § (1) bekezdés d)–g) pontja szerinti adatokról, a Szövetség tagjai a 4. § (1) bekezdés h) pontja
szerinti adatokról a Hivatal által meghatározott idõközönként, rendszeresített adatlap formájában jelentést küldenek;
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b) az adatszolgáltatásban közremûködõ egyéb szervek, szervezetek és gazdasági társaságok a Hivatal megkeresése
alapján, a Hivatal által meghatározott módon és formában szolgáltatnak adatot.
(4) A Hivatal megtagadhatja az üzleti titkot tartalmazó és egy vagy több piaci szereplõ azonosítására alkalmas adat
Bizottsághoz történõ továbbítását. Ha a Hivatal üzleti titkot tartalmazó és egy vagy több piaci szereplõ azonosítására
alkalmas adatot továbbítana a Bizottság részére, akkor az adatszolgáltatásban közremûködõ egyéb szerv, szervezet és
gazdasági társaság megtagadhatja a Hivatal részére történõ adatszolgáltatást.
4. § (1) A Bizottsághoz továbbítandó adatok, azok továbbításának határideje és az adatszolgáltatás formája
a következõ:
a) a havi kõolaj-beszerzési költség; az adatszolgáltatás határideje: a tárgyhónapot követõ hónap, formája a 2. számú
melléklet szerint,
b) a kõolajtermékek minden hónap 15. napján érvényes, minden vámot és adót magában foglaló, valamint vám- és
adómentes fogyasztói árai; az adatszolgáltatás határideje: a tárgyhónap 15. napját követõ 30 napon belül, formája
a 3. számú melléklet szerint,
c) a kõolajtermékek hétfõnként érvényes, vám- és adómentes fogyasztói árai; az adatszolgáltatás határideje:
a tárgynapot követõ nap déli 12 óra, formája a 4. számú melléklet szerint,
d) az egyes hónapok utolsó napján tárolt biztonsági kõolaj és kõolajtermék-készletek
da) mennyisége, és a mennyiségnek a behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági készletezésérõl szóló 2013. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban. Kt.) 2. §-a szerinti átlagos napi nettó behozatal szerinti számításának indoka és számítási 
módszere,
db) az Európai Unió más tagállamában történõ tárolás esetében a más tagállamban tárolt biztonsági készlet
mennyisége, tulajdonosa,
e) az egyes hónapok utolsó napján az Európai Unió más tagállamának készletezésre kötelezettje részére tárolt
biztonsági kõolaj és kõolajtermék-készletek mennyisége (utóbbi terméktípusonként részletezve), e más tagállam
készletezésre kötelezettje nevének feltüntetésével,
f) az egyes hónapok utolsó napján tárolt különleges kõolaj és kõolajtermék-készletek
fa) mennyisége, és hogy e mennyiség az elõzõ évben hány napi átlagos belföldi fogyasztásnak felel meg,
fb) az Európai Unió más tagállamában történõ tárolás esetében e más tagállamban tárolt különleges készlet
mennyisége, tulajdonosa,
g) az egyes hónapok utolsó napján az Európai Unió más tagállamának készletezésre kötelezettje részére tárolt
különleges kõolaj és kõolajtermék-készletek mennyisége (utóbbi terméktípusonként részletezve), e más tagállam
készletezésre kötelezettje nevének feltüntetésével,
h) az egyes hónapok utolsó napján tárolt kereskedelmi kõolaj és kõolajtermék-készletek mennyisége.
(2) Az (1) bekezdés d)–e) pontja szerinti adatokat azon hónapot követõ 55 napon belül kell közölni a Bizottsággal,
amelyre az adatok vonatkoznak. Az (1) bekezdés f)–g) pontja szerinti adatokat azon hónapot követõ hónapban kell
közölni a Bizottsággal, amelyre az adatok vonatkoznak.
(3) A Hivatal – az (1) bekezdés d)–e) pontja szerinti adatokat az ott meghatározott rendszeres adatszolgáltatáson
felül – a Bizottság megkeresése esetén 60 napon belül a Bizottság részére megküldi.
(4) A Hivatal – az (1) bekezdés f)–g) pontja szerinti adatokat az ott meghatározott rendszeres adatszolgáltatáson
felül – a Bizottság megkeresése esetén a Bizottság részére haladéktalanul megküldi.
5. § (1) A Szövetség a Kt. 5. § (1)–(2) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplõ, a megelõzõ év utolsó napjára
vonatkozó, a biztonsági készletet érintõ adatokat minden év január 31-ig megküldi az energiapolitikáért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Hivatal részére.
(2) A Szövetség a Kt. 5. § (1)–(2) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplõ, a biztonsági készletre vonatkozó
adatokat a miniszter vagy a Hivatal megkeresése esetén részére haladéktalanul megküldi.
(3) Ha a Szövetség a Kt. 4. § (1) bekezdése alapján különleges készletet hoz létre, a készlet mennyiségérõl és
tárolásának idõtartamáról tájékoztatja a minisztert és a Hivatalt.
(4) A Szövetség a Kt. 5. § (1)–(2) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplõ, a különleges készletre vonatkozó
adatokat a miniszter vagy a Hivatal megkeresése esetén részére haladéktalanul megküldi.
6. § A 4. § (1) bekezdés d)–h) pontja, (2)–(4) bekezdése, valamint az 5. § szerinti adatszolgáltatás formáját a Hivatal
határozza meg és honlapján közzéteszi.”
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2. § Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(2) Ez a rendelet
a) a Tanács 77/706/EGK határozatának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló,
1979. június 15-i 79/639/EGK bizottsági határozatnak,
b) a kõolaj beszerzési költségeivel és a kõolajtermékek fogyasztói árával kapcsolatos információcsere és konzultáció
közösségi eljárásáról szóló, 1999. április 22-i 1999/280/EK tanácsi határozatnak,
c) a kõolaj beszerzési költségeivel és a kõolajtermékek fogyasztói árával kapcsolatos információcsere és konzultáció
közösségi eljárásáról szóló 1999/280/EK tanácsi határozat végrehajtásáról szóló, 1999. július 26-i 1999/566/EK
bizottsági határozatnak
a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
(3) Ez a rendelet a tagállamok minimális kõolaj- és/vagy kõolajtermék-készletezési kötelezettségérõl szóló,
2009. szeptember 14-i 2009/119/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

3. § (1) Az R. 1. §-ában a „Kõolaj és Kõolajtermék” szövegrész helyébe a „Magyar Szénhidrogén” szöveg, 4. számú
mellékletében a „20%-ot” szövegrész helyébe a „3%-ot” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R. 7. §-a és 5. számú melléklete.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a tagállamok minimális kõolaj- és/vagy kõolajtermék-készletezési kötelezettségérõl szóló,

2009. szeptember 14-i 2009/119/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 11/2013. (III. 27.) NFM rendelete
a földgáz biztonsági készlet mértékérõl, értékesítésérõl és visszapótlásáról szóló 
13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet módosításáról

A földgáz biztonsági készletezésérõl szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A földgáz biztonsági készlet mértékérõl, értékesítésérõl és visszapótlásáról szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet
(a továbbiakban: R.) a következõ 1. §-sal egészül ki:
„1. § A földgáz biztonsági készlet elhelyezésére szolgáló biztonsági földgáztároló a Magyar Energia Hivatal által
a 256/2009. számon kiadott, a 637/2013. számú határozattal módosított földgáztárolási engedély szerint üzemeltetett
„Szõreg-1” védnévvel ellátott földgáztároló (a továbbiakban: biztonsági készletezésre igénybe vett földgáztároló).
A biztonsági készletezésre igénybe vett földgáztárolóban kell elhelyezni a földgáz biztonsági készlet e rendeletben
meghatározott mértékét.”

2. § Hatályát veszti az R. 2. §-a.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Biró Marcell,
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 2–4.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ
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