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II. Tör vé nyek

2011. évi XXIX. törvény
az energetikai tárgyú törvények módosításáról*

1. A bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

1.  § A bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 1.  § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép, valamint a bekezdés a következõ l) ponttal egészül ki:
[E törvény hatálya alá tartozik:]
„k) az energetikai és ipari eredetû szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezetek kutatása, tárolásra történõ
kialakítása, hasznosítása és bezárása;
l) az a)–k) pontokban felsorolt tevékenységek gyakorlásához szükséges létesítmények és berendezések.”

2.  § A Bt. 5.  § (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[5.  § (1) A bányafelügyelet engedélyezi:]
„h) a bányászati hulladék kezelését,”

3.  § A Bt. 8.  § a) pontja a következõ ac) alponttal egészül ki:
[A miniszter belföldi vagy külföldi jogi és természetes személyekkel, valamint ezek jogi személyiség nélküli társaságaival
kötött koncessziós szerzõdéssel meghatározott idõre átengedheti:
a)  zárt területen]
„ac) az energetikai és ipari eredetû szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezetek kutatását, tárolásra történõ
kialakítását, hasznosítását és bezárását,”

4.  § A Bt. 9.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9.  § (1) Koncessziós pályázatra kijelölhetõ területként azt a bányafelügyelet által zárt területként kijelölt területet lehet 
figyelembe venni, amelyen az adott ásványi nyersanyag elõfordulása, vagy a geotermikus energia kinyerése, vagy
az energetikai és ipari eredetû szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezet kialakíthatósága  valószínûsíthetõ.
(2) A koncessziós pályázati kiírásban a miniszter azokat a zárt területeket hirdeti meg – az érzékenységi és
terhelhetõségi vizsgálatokról  szóló jogszabályban foglaltak figyelembevételével – , amelyeken az ásványi nyersanyag
bányászata, vagy a geotermikus energia kinyerése energetikai célra kedvezõnek ígérkezik, vagy az energetikai és ipari
eredetû szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezet kialakítása lehetséges.
(3) Ivóvíz-, ásvány-, gyógy- és hévíz célú hasznosításra már igénybevett, valamint ivóvíz, ásványvíz, gyógyvíz
hasznosításra alkalmas rétegek, vízadók, víztestek – energetikai és ipari eredetû szén-dioxid földtani szerkezetekben
történõ tárolása céljából – zárt területként nem jelölhetõk ki.”

5.  § A Bt. 22.  § (1) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Zárt területen koncesszió keretében meghatározott ásványi nyersanyag vagy geotermikus energia, valamint
az energetikai és ipari eredetû szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezet kutatására a miniszter a koncessziós
szerzõdésben kutatási jogot adományoz.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. március 16-i ülésnapján fogadta el.
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6.  § A Bt. a 22/B.  §-t követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Az energetikai és ipari eredetû szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezet kutatásának és
a szén-dioxid földfelszín alatti tárolásának sajátos szabályai
22/C.  § (1) Zárt területen koncesszió keretében az energetikai és ipari eredetû szén-dioxid tárolására alkalmas földtani
szerkezet kutatására vonatkozó kutatási jog adományozására a 22.  § és a 22/A.  § szabályait kell megfelelõen
alkalmazni.
(2) A kutatási jog a kutatási területen a bányavállalkozónak kizárólagos jogot ad az energetikai és ipari eredetû
szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezet kutatási mûszaki üzemi tervének benyújtására, a jóváhagyott
kutatási mûszaki üzemi terv alapján végzett kutatására és az elfogadott kutatási zárójelentés alapján a bányatelek
megállapításának kezdeményezésére.
(3) Az energetikai és ipari eredetû szén-dioxid tárolási tevékenységet – amely magában foglalja a szén-dioxid
tárolóhelyre  való szállítását és a szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezetbe történõ besajtolását –, koncesszió 
keretében lehet gyakorolni.
(4) Az energetikai és ipari eredetû szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezet kutatása, a szén-dioxid tárolóhely 
kialakítása és mûködése során elsõdlegesen a környezetvédelmi szempontokat, valamint a mûszaki-biztonsági
követelményeket kell figyelembe venni.
(5) A bányafelügyelet és a környezetvédelmi hatóság helyszíni ellenõrzések során ellenõrzi a tárolásra vonatkozó
jogszabályi elõírások betartását, és a környezetre, valamint az emberi egészségre gyakorolt hatásokat.”

7.  § A Bt. 25.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a § a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Üzleti titokként kell kezelni a technológiai eljárásokra, a mûszaki megoldásokra, a kutatási, kitermelési
tevékenységekre, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokat,
amelyek, megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna
a) a kutatási jog jogosultja által a kutatási zárójelentésben és egyéb módon szolgáltatott adatok esetén a kutatási
jogosultság idõtartama alatt, valamint
b) a bányavállalkozó által a kutatási zárójelentésben, készletszámítási jelentésben és egyéb módon szolgáltatott
adatok esetén a bányabezárási terv (42.  §) jóváhagyásáig, bányatelek-megállapítás, vagy geotermikus védõidom
kijelölés hiányában a kutatási zárójelentés elfogadását, továbbá egyéb esetben az adatszolgáltatási kötelezettség
keletkezését követõ egy évig.
(3a) Nem tartozik az üzleti titok körébe
a) az elvégzett kutatások helyére,
b) a kutatási adatok birtokosára,
c) az éves kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségére, minõségére,
d) a kitermelés helyére, valamint
e) a befizetett bányajáradék összegére
vonatkozó információ.”

8.  § A Bt. 25.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az állami földtani feladatokat ellátó szerv vezeti az állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon,
valamint az energetikai és ipari eredetû szén-dioxidot tároló földtani szerkezetek nyilvántartását, amelyekkel
kapcsolatban a jogosult kérelmére, külön jogszabályban meghatározott díjazásért, igazolást ad ki.”

9.  § A Bt. 26.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ásványi nyersanyagot feltárni és kitermelni, szénhidrogén, valamint energetikai és ipari eredetû szén-dioxid
felszín alatti tárolására földtani szerkezetet hasznosítani a föld felszínének és mélyének e célra elhatárolt részén
(a továbbiakban: bányatelek) szabad.”

10.  § A Bt. a következõ 28/B.  §-sal egészül ki:
„28/B.  § (1) A bányafelügyelet jóváhagyása szükséges a földgázellátásról  szóló törvény alapján szállítási
rendszerüzemeltetési, a földgázelosztási és a földgáztárolási mûködési engedéllyel rendelkezõ szervezet (engedélyes) 
e törvény hatálya alá tartozó gázüzemi tevékenységei egyes elemeinek más személy általi végzéséhez
(a továbbiakban: kiszervezés).
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(2) A kiszervezés engedélyezése során a bányafelügyelet nem hagyhat jóvá olyan ügyletet, amely azt eredményezi,
hogy az e törvény hatálya alá tartozó gázüzemi tevékenységek felügyelete és az üzemeltetés irányítása kikerül
az engedélyes saját szervezetébõl.
(3) A kiszervezett tevékenységek esetében a kiszervezést végzõ engedélyes úgy felel a jogszabályokban
foglalt – az e törvény hatálya alá tartozó gázüzemi tevékenységekhez kapcsolódó – kötelezettségei teljesítéséért,
mintha a kiszervezett tevékenységet maga végezné.”

11.  § A Bt. 38.  § (2)–(3) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységnek kell tekinteni a szeizmikus mérések helyszínére történõ behajtást,
a mérési pontok és nyomvonalak kitûzését, a mérések elvégzését, ideértve a több dimenziós szeizmikus méréseket és
felvételezést is. A geofizikai mérések elvégzése nem minõsül az ingatlan a termõföld védelmérõl  szóló törvény szerinti
idõleges más célú hasznosításának.
(3) Az ingatlan rendeltetésszerû használatát akadályozó bányászati létesítmények, szállítóvezetékek, a kutatási
mûveletekhez szükséges berendezések elhelyezése céljára – megállapodás hiányában – a bányavállalkozó az ingatlan
használatára az építés, kutatás végzéséhez, annak befejezéséig, az ingatlan tulajdonosának fizetendõ kártalanítás
ellenében szolgalom alapítását igényelheti. Az okozott kárt a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint kell
megtéríteni. Az ingatlan rendeltetésszerû használatát akadályozó bányászati létesítmények és szállítóvezetékek
üzemeltetése – beleértve az üzemelés megszüntetésével járó tevékenységet is – idõtartamára a bányavállalkozó,
az ingatlan tulajdonosának fizetendõ kártalanítás ellenében, szolgalmi jog alapítását igényelheti. A törvény hatálya alá
tartozó létesítmények rendeltetésszerû üzemeltetéséhez szükséges eszközök, különösen energiaellátó, adatátviteli,
katódvédelmi eszközök, technológiai célú csõvezetékek és egyéb eszközök elhelyezése, üzemben tartása céljára
a bányavállalkozó a biztonsági övezet mértékében, az ingatlantulajdonosnak fizetendõ kártalanítás ellenében,
szolgalom alapítását igényelheti.”

12.  § A Bt. 38/C.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„38/C.  § (1) Az elosztóvezeték idegen ingatlanon történõ elhelyezésére, illetve üzemeltetésére, kártalanítás ellenében,
az engedélyes vagy az elosztóvezeték tulajdonosa javára a bányafelügyelet a biztonsági övezet mértékének
megfelelõen vezetékjogot állapíthat meg, ha az ingatlan használatát az lényegesen nem akadályozza.
(2) A jogerõs és végrehajtható határozattal a bányafelügyelet – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – megkeresi
az ingatlanügyi hatóságot a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzése iránt.
(3) Vezetékjog az ingatlan tulajdonosának az engedélyessel, vagy az elosztóvezeték tulajdonosával kötött
megállapodásában is alapítható. A vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzését ebben az esetben
az engedélyes vagy az elosztóvezeték tulajdonosa köteles kérni. A vezetékjog a gázelosztó-vezeték mindenkori
engedélyesét vagy tulajdonosát illeti meg, és az ingatlant terheli.
(4) A vezetékjog a jogerõs határozat, illetve a tulajdonos hozzájárulása alapján a bejegyzés elõtt is gyakorolható.
Amennyiben az ingatlantulajdonos az elosztóvezeték elhelyezéséhez hozzájárult, a tulajdonosi hozzájárulás nem
vonható vissza.”
(5) Az engedélyes, illetõleg az elosztóvezeték tulajdonosa a vezetékjog alapján az idegen ingatlanon
a) az elosztóvezetéket – a hozzá tartozó szerelvényekkel együtt – elhelyezheti és üzemeltetheti,
b) az elhelyezett létesítményeket karbantarthatja, kijavíthatja, átalakíthatja és eltávolíthatja,
c) a vezeték mentén lévõ, a biztonsági övezetet sértõ növényzetet, fákat, bokrokat, azok ágait, gyökereit
eltávolíthatja,
d) a miniszternek a vízgazdálkodásért felelõs miniszter, valamint az elektronikus hírközlésért felelõs miniszter
egyetértésével kiadott rendeletében meghatározott módon nyomvonalas létesítményt, folyót, vízfolyást, tavat,
csatornát és építményt megközelíthet, keresztezhet.
(6) A bányafelügyelet határozatával alapított vezetékjog megszûnik, ha az engedélyes, illetõleg az elosztóvezeték
tulajdonosa az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott létesítményeket az engedélyezéstõl számított öt éven belül
nem építi meg, vagy azokat véglegesen eltávolítja. A vezetékjog megszûnését az engedélyes, illetve az elosztóvezeték
tulajdonosa az azt követõ 30 napon belül köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek. A bányafelügyelet a vezetékjog
megszûnését az engedélyes, illetve az elosztóvezeték tulajdonosának bejelentése, vagy annak hiányában
az ingatlantulajdonos kérelmére, vagy egyéb módon történõ tudomásszerzése alapján hivatalból határozatban
állapítja meg.
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(7) A vezetékjog megszûnése esetén a bányafelügyelet a vezetékjog megszûnését megállapító jogerõs és
végrehajtható határozattal keresi meg az ingatlanügyi hatóságot a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásból történõ
törlése iránt.”

13.  § A Bt. 41.  § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[Jogosulatlanul az folytat bányászati tevékenységet, aki]
„e) bányászati koncesszió nélkül vagy az abban foglaltaktól eltérõen energetikai és ipari eredetû szén-dioxidot
földtani szerkezetbe sajtol.”

14.  § A Bt. 44.  § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bányafelügyelet hatáskörébe tartozik – figyelemmel a 43.  § (3) bekezdésében foglaltakra –:]
„f) a szénhidrogén, valamint energetikai és ipari eredetû szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezetek
kutatása, tárolásra történõ kialakítása és hasznosítása, az ehhez szükséges létesítmények és berendezések építése,
használatbavétele, üzemeltetése, bezárása,”

15.  § (1) A Bt. 49.  § 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„4. „Bányászat (bányászati tevékenység)”: ásványi nyersanyagok kutatása, feltárása és kitermelése, az e tevékenységek
során keletkezõ hulladékok kezelése, valamint az ásványvagyon-gazdálkodás. Bányászati tevékenységnek minõsül:
a) a kitermelt ásványi nyersanyag helyben végzett elõkészítése, osztályozása, a szénhidrogén-bányászatban
elsõdleges feldolgozása,
b) a haszonanyagok helyben végzett készletezése,
c) a bánya szüneteltetése, bezárása, a szénhidrogénmezõ felhagyása,
d) a bányászati tevékenység befejezését követõ tájrendezés,
e) a szénhidrogén, valamint az energetikai és ipari eredetû szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezetek
kutatása, tárolásra történõ kialakítása, igénybevétele és bezárása,
f) a geotermikus energia kutatása, kinyerése és hasznosítása, továbbá
g) az a)–f) pontokban meghatározott tevékenységek során keletkezett hulladék kezelése.”

(2) Bt. 49.  § 17. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„17. „Kutatás”: olyan földtani (geológiai, geofizikai, geokémiai) és mérnöki módszerekkel végzett bányászati
tevékenység, amelynek célja:
a) az ásványi nyersanyagok lelõhelyének felfedezése,
b) a felfedezett ásványi nyersanyag lelõhely lehatárolása és mennyiségi, minõségi megismerése, továbbá
c) a geotermikus energia földkéregbeli viszonyainak megismerése, valamint
d) a földtani szerkezetek megismerése szénhidrogén, valamint energetikai és ipari eredetû szén-dioxid felszín alatti
tárolására  való alkalmasság szempontjából.”

(3) A Bt. 49.  §-a a következõ 23. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„23. „Energetikai és ipari eredetû szén-dioxid”: a fosszilis ásványi nyersanyagok termikus bomlása és fosszilis
energiahordozók elégetése során keletkezõ szén-dioxid.”

(4) A Bt. 49.  § 24. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„24. „Zárt terület”: meghatározott ásványi nyersanyag kutatása, feltárása, kitermelése, valamint energetikai és ipari
eredetû szén-dioxid földtani szerkezetekben történõ tárolása céljából lehatárolt, koncessziós pályázatra kijelölhetõ
terület. Zárt területnek kell tekinteni a már megállapított bányászati joggal fedett területeket az adott ásványi
nyersanyag vonatkozásában a jogosultság fennállása alatt. A geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek
minõsül az ország egész területén a természetes felszíntõl mért 2500 m alatti földkéreg-rész.”

(5) A Bt. 49.  §-a a következõ 44. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„44. „Gázüzemi tevékenység”: a földgázszállító-, elosztó vezeték és föld alatti földgáztároló engedélyes által végzett
tervezése, építése, üzembe helyezése, üzemeltetése (ellenõrzés, karbantartás, üzemzavar elhárítás, javítás), felhagyása 
és elbontása, valamint a tervezés, létesítés, üzemeltetés felügyelete.”
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(6) A Bt. 49.  §-a a következõ 45. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„45. „energetikai és ipari eredetû szén-dioxid föld alatti tárolóhely”: egy földtani szerkezetnek az energetikai és ipari
eredetû szén-dioxid föld alatti tárolására használt, meghatározott kiterjedésû térrésze, az ehhez kapcsolódó felszíni és
besajtoló berendezésekkel együtt.”

16.  § A Bt. 50.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A törvény 9.  §-a szerinti zárt területté történõ kijelölés a folyamatban lévõ eljárásokat nem érinti.”

17.  § (1) A Bt. 50/A.  § (1) bekezdés s) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány]
„s) a koncessziós pályázatra kijelölhetõ ásványi nyersanyag, geotermikus energia elõfordulási területén, és
az energetikai vagy ipari eredetû szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezet kialakítására alkalmas területen
elvégzendõ komplex érzékenységi és terhelhetõségi vizsgálat lefolytatására, valamint a vizsgálatban résztvevõ
hatóság közremûködésére,”
[vonatkozó részletes szabályok rendeletben történõ megállapítására]

(2) A Bt. 50/A.  § (1) bekezdése a következõ u) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány]
„u) az energetikai és ipari eredetû szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezetek kutatására, tárolásra történõ
kialakítására, a tárolás engedélyezésére, az üzemeltetésre, az ellenõrzésre, a bezárásra és az azt követõ idõszak
hatósági felügyeletére, a szállítóvezetékekhez és a tárolókhoz  való hozzáférésre, valamint a szén-dioxid szállítására és
tárolására alkalmas létesítményekkel kapcsolatos, nemzetközi kötelezettségvállaláson alapuló, valamint az Európai
Bizottság felé teljesítendõ jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettségre”
[vonatkozó részletes szabályok rendeletben történõ megállapítására.]

18.  § A Bt. 50/A.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az állami földtani feladatokat ellátó szerv 2011. december 31. napjáig felmérést végez az ország területén
rendelkezésre álló, energetikai és ipari eredetû szén-dioxid tárolására potenciálisan alkalmas földtani szerkezetek
kapacitásáról, és ezen felmérés alapján közzéteszi e területek listáját.”

19.  § (1) A Bt. 50/C.  § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„50/C.  § (1) A 2004. január 1-jét megelõzõen idegen ingatlanon megépült és üzembe helyezett
földgázelosztó-vezetékek tekintetében, amennyiben azok elhelyezésére a szolgalmi jog alapítását követõen, annak
az ingatlan-nyilvántartásba  való bejegyzése nem történt meg, a bejegyzésre a bányafelügyelet gázelosztó-vezetékre
kiadott jogerõs és végrehajtható használatbavételi engedélye alapján kerülhet sor. Amennyiben a vezetékjog nem
az egész földrészletet érinti, akkor a határozathoz mellékelni kell az ingatlan érintett részét ábrázoló, az ingatlanügyi
hatóság által záradékolt változási vázrajzot is.
(2) A 2004. január 1-jét megelõzõen idegen ingatlanon megépült és üzembe helyezett földgázelosztó-vezetékek
tekintetében, amennyiben azok elhelyezésére a szolgalmi jog alapítása nem történt meg, vagy az (1) bekezdésben
meghatározott használatbavételi engedély nem lelhetõ fel, a bányafelügyelet az érintett földgázelosztó-vezetékek
tekintetében az engedélyes 2012. december 31. napjáig benyújtott kérelmére vezetékjogot állapít meg. A jogerõs és
végrehajtható határozattal a bányafelügyelet megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a vezetékjog
ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzése iránt.
(3) A 2004. január 1-je elõtt idegen ingatlanon megépült és üzembe helyezett olyan gázelosztó-vezetékek
tekintetében, amelyek korábban egybefüggõ telephelyen belül csatlakozó-, illetve fogyasztói vezetékként mûködtek,
és azok elhelyezésére vonatkozó szolgalmi jog alapítása nem történt meg, vagy a szolgalmi jogra vonatkozó engedély
nem lelhetõ fel, vagy az ingatlan-nyilvántartásba  való bejegyzése nem történt meg, az engedélyes 2012. december 31.
napjáig benyújtott kérelmére a bányafelügyelet az érintett vezetékek tekintetében vezetékjogot állapít meg.
A jogerõs és végrehajtható határozattal a bányafelügyelet megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a vezetékjog
ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzése iránt.
(4) A bányafelügyelet mûszaki-biztonsági okokból jogosult a (3) bekezdésben meghatározott gázelosztó-vezetékek
tekintetében átalakítási kötelezettséget elõírni.
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(5) A szolgalmi jog utólagos bejegyzése, vagy a vezetékjog utólagos megállapítása és bejegyzése az ingatlannal
kapcsolatban többlet jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztethet, így nem teremt jogalapot kártalanítási igény
érvényesítésére sem.”

(2) A Bt. a következõ 50/D.  §-sal egészül ki:
„50/D.  § (1) 2004. január 1-je elõtt idegen ingatlanon megépült és üzembe helyezett, az 50/C.  § szabályozási körén
kívüli, a törvény hatálya alá tartozó létesítmények tekintetében, amennyiben azok üzemeltetésére a szolgalmi jog
alapítását követõen, annak az ingatlan-nyilvántartásba  való bejegyzése nem történt meg, a bejegyzésre
a bányafelügyelet által kiadott jogerõs és végrehajtható használatbavételi engedély alapján kerülhet sor. Amennyiben 
a szolgalmi jog nem az egész földrészletet érinti, akkor a határozathoz mellékelni kell az ingatlan érintett részét
ábrázoló, az ingatlanügyi hatóság által záradékolt változási vázrajzot is.
(2) 2004. január 1-je elõtt idegen ingatlanon megépült és üzembe helyezett, az 50/C.  § szabályozási körén kívüli,
a törvény hatálya alá tartozó létesítmények tekintetében, amennyiben azok üzemeltetésére a szolgalmi jog alapítása
nem történt meg, vagy az (1) bekezdésben meghatározott használatbavételi engedély nem lelhetõ fel, a fõvárosi vagy
megyei kormányhivatal az érintett létesítmények tekintetében a bányavállalkozó 2014. december 31. napjáig
benyújtott kérelmére szolgalmi jogot állapít meg. A jogerõs és végrehajtható határozattal a fõvárosi vagy megyei
kormányhivatal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzése
iránt.
(3) A szolgalmi jog utólagos bejegyzése az ingatlannal kapcsolatban többlet jogokat és kötelezettségeket nem
keletkeztethet, így nem teremt jogalapot kártalanítási igény érvényesítésére sem.”

20.  § A Bt. 51.  § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak  való megfelelést szolgálja:]
„d) Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 2009/31/EK irányelve a szén-dioxid geológiai tárolásáról,
valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról (4. cikk 1–2. pontja, 5. cikk
2. és 4. pontja, 6. cikk 1–3. pontja, 15.cikk, 19. cikk 1. pontja, 23. cikk, 25. cikk 1. pontja, valamint 28. cikk), e törvény 1.  §
(1) bekezdés k) pontja, 9.  §, 49.  § 4., 17., 24., 45. pontja, 50/A.  § (1) bekezdés u) pontja, 50/A.  § (6) bekezdés, 22.  §
(1) bekezdés, 22/C.  §, 26.  § (1) bekezdés, 5.  § (1) bekezdés d) pontja, 8.  § ac) pontja, 44.  § (1) bekezdés f) pontja, 25.  §
(5) bekezdés, valamint 41.  § (1) bekezdés d) pontja.) ”

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

21.  § A villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.) 2.  § (1) bekezdés d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazási köre kiterjed]
„d) az e törvény szerint engedélyköteles és az e törvényben szabályozott engedély nélkül végezhetõ tevékenységeket 
végzõkre, az e törvény szerint engedélyköteles tevékenység egy részét kiszervezés alapján végzõkre, az e törvény
szerinti engedély vagy hozzájárulás iránti kérelmet benyújtókra a kérelem elbírálásáig, az e törvény szerint
engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül végzõkre, az integrált villamosenergia-ipari vállalkozásokra,
a villamosenergia-felhasználókra, a villamosenergia-vételezõkre, a villamosenergia-ipari vállalkozásban részesedést,
befolyást vagy irányítást szerezni kívánókra, amennyiben a tervezett jogügylet meg valósítását e törvény
bejelentéshez vagy elõ zetes hivatali hozzájáruláshoz vagy jóváhagyáshoz köti, az átviteli hálózat tulajdonosára,
valamint az e törvény hatálya alá esõ természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok
közötti jogviszonyokra.”

22.  § (1) A VET. 3.  § a következõ 4a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„4a. Biztonsági övezet: a biztonsági övezetrõl  szóló miniszteri rendeletben a közigazgatási és hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172.  § e) pontjával összhangban
megállapított földrajzi terület, amelyre a tervezett vagy létesült villamosmû, termelõi vezeték, magánvezeték, vagy
közvetlen vezeték számottevõ hatást gyakorol;”
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(2) A VET. 3.  § 11. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ 11a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„11. Elsõdleges energiaforrás: azon rendelkezésre álló energiaforrások gyûjtõneve, amelyek kémiailag, fizikailag vagy
nukleárisan kötött formában, megújuló vagy nem megújuló módon tartalmaznak átalakításra alkalmas energiát, azzal, 
hogy villamos energia felhasználásával, átalakításával nyert energiát tartalmazó energiaforrás nem tekinthetõ
elsõdleges energiaforrásnak;
11a. Elszámolási idõszak: szerzõdésben megállapított, elszámolás alapjául szolgáló, két mérõleolvasás közötti
idõszak;”

(3) A VET. 3.  §-a a következõ 13a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„13a. Eredetigazolás: olyan dokumentum, amely igazolja a megújuló energiaforrásból elõállított vagy
a nagyhatékonyságú, hasznos hõigényen alapuló, kapcsoltan termelt villamos energia mennyiségét;”

(4) A VET. 3.  § 17. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„17. Felhasználó: aki villamos energiát a saját felhasználási helyén történõ felhasználás céljából közcélú hálózatról
vagy magánvezetéken keresztül nem továbbadás útján vételez;”

(5) A VET. 3.  § 19. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„19. Fogyatékkal élõ fogyasztó: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról  szóló törvény
szerinti fogyatékossági támogatásban részesülõ személy, a vakok személyi járadékában részesülõ személy, továbbá
az a személy, akinek életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból  való
kikapcsolás vagy annak megszakadása;”

(6) A VET. 3.  § 22. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„22. Hálózati engedélyes: az átviteli rendszerirányító és az elosztó;”

(7) A VET. 3.  §-a a következõ 26a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„26a. Informatikai eszköz: a hálózati engedélyes tevékenységéhez szükséges adattároló eszköz, operációs rendszerek
és alkalmazások futtatását, kiszolgálását ellátó adatfeldolgozó eszköz (szerver), valamint ilyen kiszolgálást felhasználó
adatfeldolgozó eszköz (kliens) ideértve az ezek mûködését biztosító szoftvert is;”

(8) A VET. 3.  §-a a következõ 27a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„27a. Irányítás: a vállalkozások közötti összefonódások ellenõrzésérõl  szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi
rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott kapcsolat;”

(9) A VET. 3.  §-a a következõ 27b. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„27b. Kapcsolódási pont: a magán- és a közvetlen vezeték azon pontja, amelyet a vezetéket üzemeltetõ és a vételezõ
közötti szerzõdésben a felek tulajdoni vagy üzemeltetési határként megjelölnek;”

(10) A VET. 3.  § 28. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ 28a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„28. Kapcsolt bizonyítvány: olyan forgalomképes okirat, amely igazolja a gazdaságilag indokolt hõ- vagy hûtési igény
kielégítésére szolgáló, nagy hatékonysággal kapcsoltan termelt villamos energia mennyiségét a kapcsoltan termelt
villamos energia felhasználására elõírt minimális kötelezettség teljesítésére vonatkozó támogatási rendszer esetén;
28a. Kapcsolt vállalkozás: a számvitelrõl  szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3.  § (2) bekezdésének 7. pontja 
szerinti kapcsolt vállalkozás;”

(11) A VET. 3.  § 35. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„35. Kiszervezés: az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenység egy részének az engedélyestõl eltérõ más
személlyel történõ elvégeztetése;”
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(12) A VET. 3.  § 38. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„38. Közvetlen vezeték: közcélúnak, magán- és termelõi vezetéknek nem minõsülõ, országhatárt nem keresztezõ
vezeték, hálózati elem vagy átalakító- és kapcsolóberendezés, amely közcélú hálózatra csatlakozó erõmûvet köt össze
vételezõvel;”

(13) A VET. 3.  §-a a következõ 42a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„42a. Leágazási pont: az átviteli vagy az elosztó hálózat azon pontja, amelyen keresztül a csatlakozóberendezés részét
képezõ csatlakozó vezeték e hálózathoz kapcsolódik;”

(14) A VET. 3.  § 44. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„44. Magánvezeték: közcélúnak, termelõi vezetéknek vagy közvetlen vezetéknek nem minõsülõ, a csatlakozási pont
után elhelyezkedõ hálózati elem, vezeték, vagy átalakító- és kapcsolóberendezés, amely az átviteli vagy elosztó
hálózathoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó felhasználó vagy a vételezõ ellátására szolgál;”

(15) A VET. 3.  §-a a következõ 45a. ponttal egészül ki:
[3.  § E törvény alkalmazásában]
„45a. Menetrend: egy adott naptári napra a kereskedelmi szabályzatban meghatározott elszámolási mérési
idõegységekre vonatkozó villamos-átlagteljesítmények adatsora;”

(16) A VET. 3.  § 47–51. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„47. Nemzeti Cselekvési Terv: a közlekedésben, a villamosenergia-fogyasztásban, a fûtésben és hûtésben felhasznált,
megújuló energiaforrásokból elõállított energia 2020-as részarányaira vonatkozó – az energiahatékonysággal
kapcsolatos egyéb intézkedéseknek a végsõ energiafogyasztásra gyakorolt hatásait figyelembe vevõ – a Magyar
Köztársaságra érvényes célértékeket, és az e célértékek elérésére alkalmas, foganatosítandó intézkedéseket
tartalmazó terv;
48. Együttmûködõ villamosenergia-rendszer: legalább két, egy vagy több rendszerösszekötõ vezetékkel összekapcsolt
villamosenergia-rendszer, melybõl az egyik a Magyar Köztársaság (a továbbiakban: ország) területén mûködik;
49. Összekötõ berendezés: több felhasználó által használt ingatlan belsõ vezetékhálózatának nem az elosztó
tulajdonában álló, a csatlakozási pont után lévõ méretlen szakasza;
49a. Profil: statisztikai elemzéssel készült normalizált, 1000 kWh éves fogyasztásra vonatkoztatott éves felhasználói
villamosteljesítmény-igény görbe;
50. Rendszerhasználó: aki a közcélú hálózathoz villamos energia betáplálása, illetve vételezése céljából közvetlenül
vagy közvetve csatlakozik;
51. Rendszerirányítás: a villamosenergia-rendszer zavartalan és biztonságos mûködtetését és a teljesítmény
egyensúlyának biztosítását, valamint a nemzetközi összeköttetések rendelkezésre állását szolgáló célirányos
tevékenységek összessége;”

(17) A VET. 3.  § 60. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„60. Termelõi vezeték: közcélúnak, magán- és közvetlen vezetéknek nem minõsülõ vezeték, hálózati elem, vagy
átalakító- és kapcsolóberendezés, amely az erõmû által termelt villamos energiát a közcélú hálózat csatlakozási
pontjára juttatja el, és erre felhasználó nem csatlakozik vagy vételezõ nem kapcsolódik;”

(18) A VET. 3.  § 65. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[ E törvény alkalmazásában]
„65. Vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás: olyan villamosenergia-ipari vállalkozás vagy vállalkozások
csoportja, amelynek irányítására közvetlenül vagy közvetve ugyanazon személy vagy személyek jogosultak, és ahol
a villamosenergia-ipari vállalkozás vagy vállalkozások csoportja az átviteli rendszerirányítási vagy elosztási
tevékenységek mellett egyidejûleg a termelési vagy kereskedelmi tevékenységek közül legalább az egyiket végzi,
vagy ezek egyikére vonatkozó engedéllyel rendelkezik. A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás
részének minõsül az említett villamosenergia-ipari vállalkozás vagy vállalkozások csoportja felett közvetlen irányítást
gyakorló személy vagy személyek;”
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(19) A VET. 3.  §-a a következõ 66a–66b. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„66a. Vételezési hely: egy vagy több kapcsolódási ponton keresztül ellátott összefüggõ terület, ahol a vételezõ
a vásárolt villamos energiát teljes egészében felhasználja;
66b. Vételezõ: aki felhasználótól magánvezetéken továbbadás útján vagy termelõtõl közvetlen vezetéken vásárol
villamos energiát kizárólag saját felhasználás céljára, és nem minõsül felhasználónak;”

(20) A VET. 3.  § 68. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„68. Villamosenergia-ipari vállalkozás: a Polgári Törvénykönyv 685.  § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet, valamint
az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló megállapodásban részes valamely más
államban bejegyzett külföldi vállalkozás és annak belföldön bejegyzett fióktelepe, amely e törvény szerint
engedélyköteles tevékenységet folytat;”

(21) A VET. 3 § 72. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„72. Zöld bizonyítvány: olyan forgalomképes okirat, amely igazolja a megújuló energiaforrásból nyert energiával
elõállított villamos energia mennyiségét a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia
felhasználására elõírt minimális kötelezettség teljesítésére vonatkozó támogatási rendszer esetén;”

23.  § A VET. a következõ 4/A.  §-sal egészül ki:
„4/A.  § A felhasználók biztonságos és zavartalan villamosenergia-ellátása kiemelt közérdek.”

24.  § A VET. 5.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A kiserõmûvek esetén az (1) bekezdésben foglalt felajánlási kötelezettség az üzemi szabályzatban
meghatározottak szerint közösen is teljesíthetõ. A részletes szabályokat a villamosenergia-ellátási szabályzatok
tartalmazzák.”

25.  § A VET. a következõ 6/A.  §-sal egészül ki:
„6/A.  § (1) A termelõ kérelmére a Hivatal a felhasználók tájékoztatása céljából eredetigazolást állít ki, és gondoskodik
az eredetigazolások elektronikus nyilvántartásáról.
(2) Amennyiben az eredetigazolás kiállítására a kötelezõ átvételi rendszerben  való részvételi jogosultság ellenõrzése
céljából kerül sor, úgy a 12.  § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.”

26.  § A VET. 7.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A pályázati kiírásnak részletes leírást kell adnia a pályázati eljárásról, továbbá a pályázat értékelési szempontjairól.”

27.  § A VET. 9.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9.  § (1) A környezet és a természet védelme, a felhasználók ellátása, az elsõdleges energiaforrások felhasználásának
megtakarítása, valamint a felhasználható energiaforrások bõvítése érdekében elõ kell segíteni a megújuló
energiaforrás, a hulladék, mint energiaforrás, valamint az olyan elsõdleges energiaforrás felhasználását, amely
a termálvíz kitermelése során a környezetbe kerülve nagyobb környezetterhelést okozna, mint amelyet az energetikai
hasznosítása során annak felhasználása okoz (a továbbiakban együtt: támogatási célok).
(2) A támogatási célok elérésének elõsegítése érdekében e törvény és a felhatalmazása alapján kiadott külön
jogszabály energiaforrásokra, termelési eljárásokra, az erõmûvi névleges teljesítõképességre, az energiaátalakítás
hatásfokára, hatékonyságára, valamint az erõmû létesítésének idõpontjára tekintettel differenciált, kötelezõ átvételi
rendszert hoz létre.
(3) A 11.  § (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezõ átvétel hulladékból nyert energia esetén az elõállított
energiamennyiség 50%-ára, de legfeljebb a 11.  § (4) bekezdésében meghatározott mértékig biztosítható.”

28.  § (1) A VET. 10.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 9.  §-ban meghatározott kötelezõ átvételi rendszer részletes szabályainak kialakítása során a Kormány az alábbiakat
veszi figyelembe:]
„a) a támogatási célok elérésének elõsegítésére létrehozott kötelezõ átvételi rendszernek biztosítania kell a szükséges 
hosszú távú kiszámíthatóságot, a fenntartható fejlõdést és az energiapolitikai elvekkel  való összhangot,”
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(2) A VET. 10.  §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kötelezõ átvétel bázisárát és annak indexálási módját, a kötelezõ átvétel idõtartamát és a kötelezõ átvétel
maximális mennyiségét a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia
kötelezõ átvételérõl és átvételi áráról  szóló kormányrendeletben meghatározott feltételekkel lehet módosítani, és
ezen módosított bázisár, indexálási mód, idõtartam és maximális mennyiség kizárólag arra az erõmûre, illetve
erõmûegységre alkalmazandó, amelyik a módosítás hatálybalépését követõen kezdte meg a termelést.”

(3) A VET. 10.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia termelõje a 13.  § (1a) bekezdés a) pontjában meghatározott
mérlegkörben történõ értékesítés esetén az átviteli rendszerirányító üzletszabályzata szerinti mérlegköri szerzõdést
köt, és az átviteli rendszerirányító által az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia elszámolására létrehozott
mérlegkörhöz csatlakozik.
(5) Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia termelõje és az átviteli rendszerirányító a kötelezõ átvétel
feltételeinek az adott termelõ vonatkozásában történõ meghatározása érdekében az árra, a mennyiségre és a termelõ
besorolására irányadó elõírásokkal összhangban szerzõdést köt. A szerzõdés a (4) bekezdés szerinti mérlegköri
szerzõdéssel egybefoglalható.”

29.  § (1) A VET. 11.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11.  § (1) A 10.  § szerinti szempontok alapján meghatározott kötelezõ átvétel történhet
a) piaci áron vagy
b) 10.  § (1a) bekezdés szerinti kormányrendeletben meghatározott átvételi áron.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti, piaci áron történõ kötelezõ átvétel részletszabályait, illetve az (1) bekezdés
b) pontja szerinti kötelezõ átvétel keretében biztosított támogatás mértékét – beleértve a kötelezõ átvételi árat,
a kötelezõ átvétel idõtartamát, és a kötelezõ átvétel alá esõ maximális mennyiséget –, a támogatásra jogosultak körét,
a támogatás feltételeit és módját a 10.  §-ban meghatározott keretek között kormányrendeletben kell megállapítani.
(3) A kötelezõ átvétel keretében biztosított támogatás mértékét energiaforrásonként, termelési eljárásonként és
az erõmûvi névleges teljesítõképességre  való tekintettel a 10.  § (1a) bekezdés szerinti kormányrendelet eltérõ
mértékben is megállapíthatja.
(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezõ átvétel keretében biztosított támogatás legfeljebb az egyes termelési
eljárásokra jellemzõ beruházások indokolt megtérülésének mértékéig biztosítható. A kötelezõ átvételre  való
jogosultság lejártát követõen a termelõ az adott erõmûegység vonatkozásában – új beruházás nélkül – a (1) bekezdés
b) pontja szerinti kötelezõ átvételben nem részesülhet.
(5) A kötelezõ átvétel idõtartamának meghatározásakor csökkentõ tényezõként kell figyelembe venni az egyéb
módon nyújtott támogatásokat, és a környezetvédelmi termékdíjról  szóló külön törvény szerinti hulladékhasznosítói
szolgáltatásra vonatkozó megrendelést.
(6) Az átviteli rendszerirányító a 10.  § (5) bekezdés szerinti szerzõdés megkötésérõl a szerzõdéskötést követõ
30 napon belül tájékoztatja a Hivatalt. A Hivatal a szerzõdéskötést követõ 1 éven belül a termelõ vonatkozásában
hatósági ellenõrzést folytat le.”

(2) A VET. a következõ 11/A.  §-sal egészül ki:
„11/A.  § A Hivatal a Nemzeti Cselekvési Tervben foglalt, termelésre vonatkozó célok teljesülését legalább kétévente
felülvizsgálja, errõl nyilvános jelentést és a Kormány számára szükség szerint a 11.  § (2) bekezdésben
meghatározottakra kiterjedõ javaslatot készít.”

30.  § A VET. 12.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A termelõ kérelmére a Hivatal – figyelembe véve a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával
termelt villamos energia kötelezõ átvételérõl és átvételi áráról  szóló kormányrendeletben, valamint a nagy hatásfokú,
hasznos hõenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hõ mennyisége megállapításának számítási
módjáról  szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételeket – az eredetigazolás kiállításával igazolja a megújuló
energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával elõállított villamos energia és a nagyhatékonyságú hasznos
hõigényen alapuló kapcsolt hõ- és villamosenergia-termelésbõl származó villamos energia mennyiségét.”

31.  § A VET 13.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Minden mérlegkörfelelõs köteles az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia szétosztásáról  szóló miniszteri
rendeletben foglaltaknak megfelelõen a mérlegkörébe tartozó felhasználók részére értékesített villamos energia
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arányában átvenni az átvételi kötelezettség alá esõ és az átviteli rendszerirányító által menetrend alapján átadott
villamos energiát, valamint megfizetni az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia ellenértékét az (1a) bekezdés
c) pontja, valamint az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia szétosztásáról  szóló miniszteri rendeletben
meghatározott részletes szabályok szerint, és erre vonatkozóan szerzõdést kötni az átviteli rendszerirányítóval.
(1a) Az átviteli rendszerirányító a 9.  §-ban meghatározottak végrehajtása érdekében jogosult és köteles
a) az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia elszámolására létrehozott, a kereskedelmi szabályzatban
meghatározott mérlegkör mûködtetésére, kiegyenlítésére,
b) az átvételi kötelezettség alá esõ összes villamosenergia-mennyiségbõl jogszabályi elõírások szerint
az (1) bekezdésben meghatározottak által menetrend alapján kötelezõen átveendõ villamos energia mennyiségét
meghatározni és szétosztani, valamint az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia szervezett
villamosenergia-piacon értékesítendõ részét meghatározni, és azt azon a szervezett villamosenergia-piacon
értékesíteni, amelyben részesedéssel rendelkezik, és
c) a kötelezõ átvétel alá esõ villamos energia ellenértékét a szervezett villamosenergia-piacon értékesített kötelezõ
átvétel alá esõ villamos energia ellenértékével csökkentve a 13.  § (1) bekezdés szerinti miniszteri rendeletben
meghatározott részletes szabályok szerint elszámolni.
(1b) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti szervezett villamosenergia-piacot mûködtetõ engedélyes közszolgáltatási
kötelezettség keretében köteles az (1a) bekezdés b) pontjának megfelelõen meghatározott villamos energia
mennyiség értékesítése céljából kereskedésben történõ részvételre az átviteli rendszerirányítóval szerzõdést kötni.
A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes e tevékenysége nem irányulhat haszonszerzésre.”

32.  § A VET. 14.  §-a és 15.  §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„14.  § Az átvitel és a rendszerirányítás együttes végzése (a továbbiakban: átviteli rendszerirányítás) keretében
az átviteli rendszerirányító feladata
a) a villamosenergia-rendszer zavartalan és biztonságos mûködtetése, valamint egyensúlyának biztosítása,
b) az átviteli hálózat üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése,
c) a villamos energia megfelelõ minõségû továbbítása, és
d) az átviteli rendszerirányításhoz szükséges eszközök üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése.
15. § Az átviteli rendszerirányító e törvényben és a villamos energia határokon keresztül történõ kereskedelme esetén
alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekrõl és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2009.
július 13-i, 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 714/2009/EK rendelet)
meghatározott feladatait átlátható módon, befolyásmentesen és az egyenlõ bánásmód követelményének
megfelelõen köteles végrehajtani.”

33.  § (1) A VET. 16.  § j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az átviteli rendszerirányító feladatai a villamosenergia-ellátás biztonságával, az átviteli és elosztó hálózatok üzemével,
valamint a 9.  § alapján átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia befogadásával és továbbításával kapcsolatban
különösen]
„j) az átviteli hálózat és az átvitelt befolyásoló elosztó hálózat üzemének tervezése és irányítása
a teljesítmény-egyensúly folyamatos fenntartása mellett,”

(2) A VET. 16.  § m) és n) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Az átviteli rendszerirányító feladatai a villamosenergia-ellátás biztonságával, az átviteli és elosztó hálózatok üzemével,
valamint a 9.  § alapján átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia befogadásával és továbbításával kapcsolatban
különösen]
„m) az európai rendszer-együttmûködésbõl a magyar villamosenergia-rendszerre nézve keletkezõ feladatok
összehangolása,
n) az átviteli hálózathoz történõ csatlakozás és hozzáférés, valamint az ezekkel kapcsolatos információk biztosítása,”

(3) A VET. 16.  § p) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az átviteli rendszerirányító feladatai a villamosenergia-ellátás biztonságával, az átviteli és elosztó hálózatok üzemével,
valamint a 9.  § alapján átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia befogadásával és továbbításával kapcsolatban
különösen]
„p) az átviteli hálózattal kapcsolatos valamennyi díj, a 714/2009/EK rendelet 13. cikke és
az átvitelirendszer-üzemeltetõk közötti ellentételezések mechanizmusára és az átviteli díjak szabályozásának közös
elveire vonatkozó iránymutatás megállapításáról  szóló 2010. szeptember 23-i, 838/2010/EU európai bizottsági
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rendelet (a továbbiakban: 838/2010/EU rendelet) szerinti, az átviteli rendszerüzemeltetõk közötti ellentételezési
mechanizmus keretében elõírt kifizetések teljesítése, és ennek keretében az átviteli rendszerirányítót megilletõ
bevételek, továbbá a szûk keresztmetszetek kezeléséért felszámított díjak beszedése és elszámolása.”

(4) A VET. 16.  § q) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az átviteli rendszerirányító feladatai a villamosenergia-ellátás biztonságával, az átviteli és elosztó hálózatok üzemével,
valamint a 9.  § alapján átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia befogadásával és továbbításával kapcsolatban
különösen]
„q) a villamos energiáról  szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben
(a továbbiakban: Vhr.) meghatározott pénzügyi biztosítékok meglétének folyamatos figyelemmel kísérése, és
a Vhr.-ben meghatározott esetekben a Hivatal tájékoztatása.”

34.  § A VET. 17.  § (1) bekezdése a következõ d)–f) ponttal egészül ki:
[Az átviteli rendszerirányító jogosult a magyar villamosenergia-rendszert képviselni a nemzetközi szervezetekben, ennek
keretében különösen]
„d) képviseli a magyar villamosenergia-rendszert a nemzetközi szervezetekben, kivéve a kormányzati vagy
a szabályozó hatósági részvétellel mûködõ nemzetközi szervezeteket;
e) kapcsolatot tart harmadik felekkel, a Hivatallal és az Európai Unió más tagállamaiban energiapiaci szabályozó
hatóságként kijelölt külföldi szabályozó hatóságokkal (a továbbiakban: külföldi szabályozó hatóság); és
f) közremûködik a regionális piacok kialakításában, és jogosult az egységes villamosenergia-piac kialakításának
megkönnyítése érdekében közös vállalkozás létrehozására.”

35.  § A VET. 20.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az átviteli rendszerirányító a rendszerszintû szolgáltatások biztosításához, az átviteli hálózati veszteség
pótlásához, valamint az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia mérlegkörének kiegyenlítéséhez szükséges
kapacitásokat és villamos energiát bármely hazai vagy külföldi termelõ, villamosenergia-kereskedõ vagy arra alkalmas
berendezéssel rendelkezõ felhasználó által hozzáférhetõ módon, nyilvánosan szerzi be.”

36.  § (1) A VET. 21.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A termelõ, a villamosenergia-kereskedõ, az egyetemes szolgáltató, a felhasználó, az elosztó köteles mérlegkört
alakítani, vagy az érintettek megállapodása esetén – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – bármely
mérlegkörhöz csatlakozni. A mérlegkört az átviteli rendszerirányító irányába a mérlegkörfelelõs képviseli.”

(2) A VET. 21.  § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és a § a következõ (7) bekezdéssel egészül
ki:
„(5) A mérlegkör-felelõs köteles szerzõdést kötni az átviteli rendszerirányítóval a kereskedelmi szabályzatban és
az átviteli rendszerirányító üzletszabályzatában, valamint – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – a mérlegkör
tagjaival a kereskedelmi szabályzatban és az üzletszabályzatában meghatározottak szerint.
(6) A mérlegkör felelõsnek rendelkeznie kell a kormány rendeletében meghatározott pénzügyi biztosítékokkal.
(7) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a törvény erejénél fogva a vele jogviszonyban álló egyetemes
szolgáltatói engedélyes vagy villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó mûködési engedélyes mérlegkörének tagja, 
és mérlegköri tagsági szerzõdés megkötésére nem kötelezhetõ. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó
részére a mérlegköri tagság díjmentes.”

37.  § (1) A VET. 24.  § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A hálózati engedélyesek a villamosenergia-rendszer együttmûködése, az átviteli és elosztó hálózathoz  való hozzáférés
biztosítása érdekében kötelesek]
„b) a karbantartási, javítási, felújítási munkákat, fejlesztéseket idõben úgy elvégezni, hogy az általuk üzemeltetett
átviteli és elosztó hálózat hosszú távon alkalmas legyen a villamos energia továbbítására, valamint kötelesek
gondoskodni a szükséges készletekrõl és tartalékokról,”

(2) A VET. 24.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti karbantartási, javítási, felújítási munkák, valamint fejlesztések elvégzésével
összefüggésben az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyesek a villamosenergia-rendszer
együttmûködését és biztonságát biztosító módon, valamint a legkisebb költség elvének érvényre juttatásával
kötelesek eljárni. Természetes személy vagy gazdálkodó szervezet bevonása esetén az átviteli rendszerirányító és
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az elosztó hálózati engedélyesek a kiválasztásra és megbízásra a Vhr.-ben, valamint a Hivatal által jóváhagyott és
nyilvánosságra hozott belsõ szabályzatukban meghatározott feltételeket és eljárásokat kötelesek alkalmazni.
A hálózati engedélyes a jóváhagyott belsõ szabályzatát honlapján közzéteszi.”

(3) A VET. 24.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az átvitelt befolyásoló elosztó hálózat, illetve hálózatrészek üzemének irányítását a hálózati engedélyesek közötti
megállapodás alapján az elosztó végzi. Megállapodás hiányában vagy az átviteli rendszerirányító és az elosztó közötti
véleményeltérés esetén az elosztó ez irányú tevékenységét az átviteli rendszerirányító erre vonatkozó utasítása szerint 
végzi.”

38.  § A VET. 25.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, és a VET. a következõ 25/A.  §-sal egészül ki:
„25.  § (1) Az átviteli rendszerirányító az elosztók által készített fejlesztési tervek és ajánlatok, az aktuális és a várható
villamosenergia-felhasználás, -termelés, -kereslet és -kínálat, a határkeresztezõ villamosenergia-forgalom, az európai
villamosenergia-piac követelményei, a regionális és közösségi szintû hálózatokra vonatkozó fejlesztési tervek,
valamint a Vhr.-ben meghatározott szempontok figyelembevételével az üzemi szabályzatban meghatározottak
szerint évente köteles elkészíteni a villamosenergia-rendszer 132 kV-os és annál nagyobb feszültségû hálózatokra
vonatkozó hálózatfejlesztési tervét.
(2) A hálózatfejlesztési tervben meg kell jelölni az átviteli hálózatnak a következõ tíz évben megépítendõ vagy
felújítandó elemeit, a már jóváhagyott fejlesztéseket, a következõ három évben meg valósítandó beruházásokat,
valamint ez utóbbiak tervezett ütemezését.
(3) Az átviteli és az elosztó hálózat fejlesztésének tervezésekor figyelembe kell venni a keresletoldali szabályozás,
a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan
termelt villamos energia termelése elõsegítésének energiapolitikai követelményeit.
(4) Az átviteli rendszerirányító által készített, (1) és (2) bekezdésben meghatározott hálózatfejlesztési tervet a Hivatal
a Vhr.-ben meghatározott szempontrendszer alapján hagyja jóvá. Amennyiben az átviteli rendszerirányító a fejlesztési
tervben eltér az elosztó által benyújtott fejlesztési tervtõl vagy ajánlattól, köteles – az elosztóval történt egyeztetést
követõen – az eltérést írásban indokolni és az elosztó által készített fejlesztési tervet vagy ajánlatot mellékletként
a Hivatalnak benyújtani. A Hivatal az általa közzétett eljárásrendnek megfelelõen nyilvános egyeztetést tart
a rendszerhasználókkal a hálózatfejlesztési tervrõl, és honlapján közzéteszi az annak eredményét tartalmazó
emlékeztetõt.
(5) A jóváhagyás során a Hivatal megvizsgálja a hálózatfejlesztési terv összhangját a 714/2009/EK rendelet 8. cikk
(4) bekezdésében meghatározott közösségi szintû tízéves hálózatfejlesztési tervvel. Amennyiben kétség merül fel
az összhang meglétével kapcsolatban, a Hivatal álláspontja kialakítása céljából egyeztet az Energiaszabályozók
Együttmûködési Ügynökségérõl  szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikke
alapján létrehozott Energiaszabályozók Együttmûködési Ügynökségével (a továbbiakban: Ügynökség). Ha
a hálózatfejlesztési terv nem áll összhangban a közösségi szintû tízéves hálózatfejlesztési tervvel, a Hivatal kötelezheti
az átviteli rendszerirányítót a terv kiegészítésére, amennyiben a hálózatfejlesztési tervbõl hiányzó, de a közösségi
szintû tízéves hálózatfejlesztési tervben szereplõ fejlesztésekre fedezetet nyújt a 838/2010/EU rendelet mellékletének
A. rész 4. pontja alapján meghatározott veszteségért történõ ellentételezés, és e fejlesztések a magyar
villamosenergia-rendszer ellátásbiztonsága érdekében indokoltak. Ha a hálózatfejlesztési terv jogszabálysértõ vagy
akadályozza a hatékony versenyt, a Hivatal határidõ tûzésével és az okok megjelölésével kötelezi az átviteli
rendszerirányítót a terv módosítására.
(6) A jóváhagyott hálózatfejlesztési tervben foglalt fejlesztéseket a hálózati engedélyesek kötelesek végrehajtani.
A jóváhagyott hálózatfejlesztési terv szerint meg valósított beruházások indokolt költségeit az árszabályozás során el
kell ismerni. A Hivatal figyelemmel kíséri, és évente értékeli a hálózatfejlesztési terv végrehajtását.
(7) Az elosztó hálózati engedélyesek által készített fejlesztési tervekben, illetve ajánlatokban nem szereplõ, de új üzleti 
igények  miatt szükséges vezetékek létesítését az átviteli rendszerirányítónak be kell jelenteni.
25/A.  § A Hivatal dönt a 132 kV-os és annál nagyobb feszültségû vezeték vagy berendezés közcélúságáról. A vezeték
vagy berendezés közcélúvá minõsítése, valamint átminõsítése iránti eljárás kérelemre vagy hivatalból a Vhr.-ben
foglaltak szerint történik.”

39.  § A VET. a következõ 26/A.  §-sal egészül ki:
„26/A.  § (1) Ha az átviteli rendszerirányító neki felróható okból a hálózatfejlesztési tervben meghatározott ütemterv
szerint nem kezd meg vagy nem  valósít meg egy, a hálózatfejlesztési terv alapján a következõ három évben
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meg valósítandó beruházást, a Hivatal – amennyiben az érintett beruházás meg valósítása a legutóbbi
hálózatfejlesztési terv alapján továbbra is indokolt – köteles az érintett beruházás meg valósítására a Vhr.-ben
meghatározott feltételek szerint pályázatot kiírni.
(2) A Hivatal a pályázat eredményétõl függõen az átviteli rendszerirányítót kötelezheti az alábbiak közül egy vagy
több lehetõség elfogadására:
a) az érintett beruházás harmadik fél általi finanszírozása,
b) az érintett beruházás harmadik fél általi kivitelezése,
c) az érintett új eszközök általa történõ megépítése, vagy
d) a 99.  § (1a) és (1b) bekezdése szerint kijelölt átviteli rendszerüzemeltetõ esetén az érintett új eszközök általa történõ 
üzemeltetése.
(3) A pályázatot a Hivatal honlapján kell közzétenni, legalább hat hónappal az ajánlattétel benyújtásának határidejét
megelõzõen.
(4) Az átviteli rendszerirányító a (2) bekezdés a) és b) pontja esetében köteles biztosítani a harmadik fél számára
a beruházás meg valósításához szükséges információkat, hozzákapcsolni az új eszközöket a közcélú hálózathoz, és
mindent megtenni a beruházás meg valósításának megkönnyítése érdekében.
(5) A (2) bekezdésben elõírtak meg valósításához szükséges pénzügyi megállapodáshoz a Hivatal elõ zetes
jóváhagyása szükséges.”

40.  § A VET. 27.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és 27.  §-a a következõ (3a) és (3b) bekezdéssel egészül
ki:
„(3) A hálózati engedélyesnek az átviteli vagy elosztó hálózathoz  való csatlakozás megtagadásakor meg kell határoznia 
azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén a csatlakozás biztosítható, és a mûszaki lehetõségek fennállása vagy
megteremthetõsége esetén köteles egy másik csatlakozási pontot kijelölni.
(3a) Az átviteli rendszerirányító nem tagadhatja meg erõmû átviteli hálózathoz  való csatlakozását
a) a hálózati kapacitások esetleges jövõbeni korlátaira hivatkozva, vagy
b) az új csatlakozási pont  miatt szükséges, csatlakozási pont közelében történõ hálózat fejlesztés járulékos költségei
 miatt.
(3b) Felhasználó az átviteli hálózatra csak 132 kV-nál nagyobb feszültségszinten csatlakozhat.”

41.  § A VET. 29.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29.  § (1) Az elosztás keretében az elosztó feladata
a) a mûködési engedélyében meghatározott hálózat zavartalan és biztonságos mûködtetése,
b) a piaci szereplõk versenysemleges kiszolgálása,
c) a villamos energia továbbítása a felhasználókhoz,
d) az adott terület elosztóhálózatának üzemeltetése, karbantartása, valamint szükség esetén annak fejlesztése.
(2) Az elosztó az (1) bekezdésben foglaltakon kívül felelõs továbbá azért, hogy az elosztó hálózat hosszú távon
alkalmas legyen a villamos energia elosztásával kapcsolatos, indokolt igények kielégítésére.
(3) Az elosztó tulajdonában kell állnia a tevékenység folytatásához szükséges – a mûködési engedélyben
meghatározott – hálózati, rendszer- és üzemirányítási, mérés-elszámolási és informatikai eszközöknek.”

42.  § A VET. 31.  § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ i) ponttal egészül ki:
[Az elosztó hálózati engedélyes feladatai a villamosenergia-ellátás biztonságával és az elosztó hálózatok üzemével
kapcsolatban különösen]
„h) állandó ügyfélszolgálati irodák mûködtetése telefonos és elektronikus eléréssel, valamint az ügyfelek részére
nyitva álló helyiségben a mûködési területén lévõ megyeszékhelyen és megyei jogú városban, vagy, ha a mûködési
területén ilyen város nincs, az ellátotti települések közül a legtöbb felhasználóval rendelkezõ településen, és
i) az elosztó hálózathoz történõ csatlakozás és hozzáférés, valamint az ezekkel kapcsolatos információk biztosítása
a rendszerhasználók részére.”

43.  § A VET. 32.  §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az elosztó jogosult az elosztó hálózati veszteség pótlásához beszerzett, a tényleges veszteség mértékét
meghaladó villamos energiát a szervezett villamosenergia-piacon értékesíteni. Az értékesítésbõl származó árbevételt
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az elosztó könyvvezetésében köteles külön kimutatni. Az így keletkezett bevételt a Hivatal a rendszerhasználati díjak
meghatározásakor díjcsökkentõ tételként veszi figyelembe.
(4) Az elosztó (3) bekezdés szerinti tevékenysége nem minõsül kereskedelemnek.”

44.  § A VET. „Villamosenergia-elosztás” alcíme a következõ 33/A.  §-sal és 33/B.  §-sal egészül ki:
„33/A.  § (1) Az elosztó a felhasználási helyre  való bejutás érdekében az illetékes jegyzõhöz fordulhat, amennyiben
a rendszerhasználó akadályozza vagy meghiúsítja:
a) a fogyasztásmérõ leolvasását, ellenõrzését vagy cseréjét,
b) szerzõdésszegés vagy szerzõdés nélküli vételezés esetén az ellátásból történõ kikapcsolást vagy
c) a felhasználói berendezés ellenõrzését.
(2) A jegyzõ határozatában
a) a fogyasztásmérõ leolvasásának, ellenõrzésének vagy cseréjének,
b) az ellátásból történõ kikapcsolásnak vagy
c) a felhasználói berendezés ellenõrzésének
tûrésére, és ennek érdekében az elosztóval történõ együttmûködésre vonatkozó kötelezettséget állapíthat meg.
33/B.  § A rendszerhasználó hozzájáruló nyilatkozatával rendelkezõ villamosenergia-kereskedõ részére az elosztó
köteles a rendszerhasználó mérési adatait átadni.”

45.  § (1) A VET. 34.  § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A közvilágítási elosztó hálózat használata után közvilágítási elosztási díjat kell fizetni, amely fedezetet nyújt
az elosztónak a közvilágítási elosztó hálózattal összefüggésben keletkezett költségeire.
(3) A közvilágítással összefüggésben fizetendõ rendszerhasználati díjak számítása tekintetében a települési
önkormányzat területét a csatlakozási és elszámolási pontok számától függetlenül egy csatlakozási ponton keresztül
ellátott felhasználási helynek kell tekinteni.”

(2) A VET. 34.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés szerinti, az elosztó tulajdonába nem kerülõ közvilágítási berendezések elhelyezésével és üzemben
tartásával kapcsolatosan a tûrésen és az együttmûködésen kívül – a felek eltérõ megállapodása hiányában – az elosztó
más tevékenységet nem végezhet.
(5a) Az elosztó feladata a közvilágítási elosztó hálózat üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése.”

46.  § A VET. 35.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az elosztó a csatlakozási és hálózathasználati szerzõdés megkötése során – a háztartási méretû kiserõmû
hálózathoz  való csatlakozásának gyorsított biztosítása érdekében – a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi
és mûszaki feltételeirõl  szóló jogszabályban meghatározott teljesítményhatárig a Vhr. felhasználókra vonatkozó
elõírásai szerint jár el.
(5) Háztartási méretû kiserõmû felhasználási helyenként csak egy csatlakozási pontra létesíthetõ.
(6) A hálózathoz  való hozzáférés részletes mûszaki és egyéb szabályairól, valamint a rendelkezésre álló szabad
hálózati kapacitások közzétételének rendjérõl a villamosenergia-ellátási szabályzatok rendelkeznek, a 714/2009/EK
rendelet 8. cikk (6) és (7) bekezdésében meghatározott szabályzatok mûszaki követelményrendszerére figyelemmel.”

47.  § (1) VET. 36.  § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[... A megtagadásra, korlátozásra, csökkentésre, szünetelésre, elõre fizetõ mérõ felszereléséhez kötésre elõ zetesen, illetve
a villamosenergia-rendszer üzeme közben is sor kerülhet az alábbi esetekben:]
„f) hálózati csatlakozási, hálózathasználati vagy villamosenergia-vásárlási szerzõdés nélküli vételezés esetén,”

(2) A VET. 36.  § (2) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
[... A megtagadásra, korlátozásra, csökkentésre, szünetelésre, elõre fizetõ mérõ felszereléséhez kötésre elõ zetesen, illetve
a villamosenergia-rendszer üzeme közben is sor kerülhet az alábbi esetekben:]
„h) felhasználó a közcélú hálózat használatával egyidejûleg közvetlen vezetékrõl villamos energiát vételez.”
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48.  § A VET. V. Fejezete helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„V. FEJEZET
KÖZVETLEN VEZETÉK, MAGÁNVEZETÉK
38. § (1) Saját üzleti kockázatára bárki létesíthet közvetlen vezetéket saját maga vagy kapcsolt vállalkozásainak
villamos energia ellátása céljából, köteles azonban elõ zetesen az e törvényben meghatározott engedélyt
megszerezni. A közvetlen vezeték üzemeltetõje üzemzavar vagy válsághelyzet esetén köteles az engedélyesekkel
együttmûködni, és a hálózati engedélyes utasításait végrehajtani.
(2) A vételezõ a közvetlen vezetékrõl és a közcélú hálózatról egyidejûleg villamosenergia-vételezésre nem jogosult.
(3) Ha a vételezõ a közcélú hálózathoz az erõmûvi közvetett csatlakozáson kívül közvetlenül is csatlakozik,
a hálózathasználati szerzõdés aláírását megelõzõen köteles megállapodni a hálózati engedélyessel és a közvetlen
vezeték üzemeltetõjével
a) a közvetlen vezeték használatáról a közcélú hálózat használatára vagy
b) a közcélú hálózat használatáról a közvetlen vezeték használatára
 való áttérés feltételeirõl.
39. § (1) Magánvezetéket a közcélú hálózatra közvetlenül csatlakozó felhasználó létesíthet a felhasználási helyén belül
a) saját maga villamosenergia-ellátása céljából,
b) kapcsolt vállalkozásai villamosenergia-ellátása céljából, vagy
c) olyan vételezõk vagy más felhasználók villamosenergia-ellátása céljából, amelyek tevékenységei vagy termelési
folyamatai egymás tevékenységeivel vagy termelési folyamataival mûszaki és biztonsági okokból összefüggenek.
(2) A magánvezetéken háztartási célra villamos energiát kizárólag az vételezhet, aki a magánvezeték tulajdonosával
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
(3) Amennyiben a magánvezetékhez felhasználó vagy vételezõ kapcsolódik, a magánvezeték engedélyesének
a magánvezeték létesítését a hálózati engedélyesnek Vhr.-ben meghatározott feltételek szerint be kell jelentenie.
(4) A magánvezeték engedélyese a magánvezetékrõl ellátott vételezõkkel és felhasználókkal köteles a magánvezeték
használatára vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tartalmazó szerzõdést kötni.
(5) A magánvezeték engedélyese a magánvezeték üzemeltetésével jogosult más személyt megbízni, akinek
a tevékenységéért úgy felel, mintha az üzemeltetést saját maga végezné.
39/A.  § (1) A magánvezeték engedélyese köteles
a) a magánvezetéket biztonságosan, a környezetvédelmi elõírások és mûszaki követelmények figyelembevételével
üzemeltetni, fenntartani,
b) a karbantartási, javítási, felújítási munkákat idõben elvégezni, és
c) a villamos energiát a csatlakozási ponttól a vételezõkhöz és a felhasználókhoz a magánvezetéken eljuttatni.
(2) A magánvezeték engedélyese köteles a vezetékhez csatlakozó vételezõk, felhasználók és termelõk számára
megkülönböztetéstõl mentes díj ellenében hozzáférést biztosítani. A magánvezeték engedélyese által
a) a vételezõk, a felhasználók és a termelõk részére a magánvezetékhez történõ hozzáférés tekintetében biztosított
feltételei, továbbá
b) a magánvezetéken keresztül vételezõ felhasználóknak és vételezõknek a villamosenergia-ellátásuk tekintetében
biztosított feltételei
a magánvezeték engedélyese számára nem adhatnak alapot visszaélésre.
(3) A magánvezeték engedélyese a hálózati engedélyessel kötött hálózathasználati szerzõdése alapján
a villamosenergia-rendszer használatáért fizetendõ díjat haszonszerzés nélkül, a Vhr.-ben meghatározott elvek szerint
háríthatja át az általa üzemeltetett magánvezetékrõl ellátott felhasználókra és vételezõkre.
(4) A hálózati engedélyes felelõssége a magánvezetékre kapcsolódó felhasználókkal és vételezõkkel szemben
a villamos energiának a közcélú hálózat csatlakozási pontjáig történõ továbbítására és a magánvezetékre kapcsolódó
felhasználók 41.  § (4) bekezdése szerinti mérésére terjed ki.
39/B.  § Amennyiben a vételezõ a magánvezetéken felhasználóként kíván villamos energiát vásárolni az 56.  §
(2) bekezdése szerint, köteles a hálózati engedélyessel hálózathasználati szerzõdést kötni a magánvezeték és a közcélú 
hálózat csatlakozási pontjára, a magánvezeték engedélyesével pedig vezetékhasználati szerzõdést kötni vagy
a meglévõ szerzõdését megfelelõen módosítani. A magánvezeték engedélyese a hálózati engedélyessel és
a vételezõvel a vezetékhasználati szerzõdés létrehozása vagy módosítása céljából köteles együttmûködni, a mérõhely
kialakítását és a mérést a hálózati engedélyes számára lehetõvé tenni. A vételezõ és a magánvezeték engedélyese
közötti továbbadói jogviszony a hálózathasználati szerzõdés hatálybalépésével egyidejûleg megszûnik. A vételezõ
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a fenti szándékát köteles a magánvezeték üzemeltetõjével a Vhr.-ben meghatározott szabályok szerint megfelelõ
idõben közölni.
39/C.  § Ha a vételezõ vagy a felhasználó a közcélú hálózathoz közvetlenül kíván csatlakozni, a magánvezeték
engedélyese köteles a közcélú hálózatra csatlakozásig a magánvezetékhez  való hozzáférést biztosítani, valamint
a közcélú hálózathoz  való csatlakozás érdekében a hálózati engedélyessel együttmûködni.
39/D.  § (1) A hálózati engedélyes és a villamosenergia-kereskedõ a vele szerzõdéses kapcsolatban álló
magánvezetékre kapcsolódó felhasználó villamosenergia-ellátásból történõ kikapcsolását fizetési késedelem esetén
e törvény 47.  § (7)–(10) bekezdésében és 47/A.  §-ában meghatározott rendelkezések megfelelõ alkalmazásával
kezdeményezheti a magánvezeték engedélyesénél, aki a kikapcsolásról haladéktalanul értesíti a hálózati engedélyest
és a villamosenergia-kereskedõt.
(2) A vételezõk kikapcsolásáról a magánvezeték engedélyese és a vételezõ közötti vezetékhasználati szerzõdésben
kell megállapodni.
(3) A magánvezeték engedélyesének mint felhasználónak a villamosenergia-ellátásból történõ – 66/A.  §
(2)–(4) bekezdése szerinti – kikapcsolása esetén a magánvezeték engedélyese köteles a magánvezeték üzemeltetését
folyamatosan biztosítani és a magánvezeték engedélyesére e törvényben elõírt rendelkezéseknek megfelelni.
39/E.  § (1) A Hivatal a magánvezetéket a magánvezetékrõl ellátott vételezõk és felhasználók közös kérelme esetén,
a magánvezeték engedélyesének kérelme esetén vagy hivatalból a Vhr.-ben foglalt szabályok megfelelõ
alkalmazásával – a 96.  §-ban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása mellett – közcélúvá nyilváníthatja,
amennyiben a magánvezeték engedélyese a 39.  § (3)–(5) bekezdésében és a 39/A.  § (1)–(3) bekezdésben foglalt
kötelezettségeinek nem tesz eleget.
(2) A Hivatal átmenetileg kijelölheti az érintett elosztót, amelynek hálózatához a magánvezeték csatlakozik
a magánvezeték üzemeltetésére, amennyiben a magánvezeték engedélyese a 39.  § (3)–(5) bekezdésében és a 39/A.  §
(1)–(3) bekezdésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti és a 96.  § (1) bekezdés a)–b) pontjában foglaltak alkalmazása
nem vezetett eredményre, valamint a kijelölés a magánvezetékre kapcsolódó felhasználók és vételezõk biztonságos
villamosenergia-ellátása érdekében indokolt. Az elosztó kijelölésére a 99.  § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket
kell alkalmazni. A magánvezeték engedélyesének felelõsségére a kijelölés ideje alatt a 39.  § (5) bekezdése az irányadó.
A kijelölés idõtartama alatt a magánvezeték üzemeltetése szempontjából az elosztó a magánvezeték engedélyesének
nevében jár el, és õt a magánvezeték engedélyesének a magánvezetékre kapcsolódó felhasználókkal és vételezõkkel
kötött vezetékhasználati megállapodásokban meghatározott kötelezettségei terhelik, és jogai illetik meg.
39/F.  § Arra a felhasználóra, aki a 39.  § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott célokból magánvezetéket egy
épületen belül létesít, a 39.  §–39/D.  § magánvezeték engedélyesére vonatkozó rendelkezései megfelelõen
irányadóak.”

49.  § (1) A VET. 40.  § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szerzõdések teljesítésének számlázása érdekében, az ellátási szabályzatokban meghatározott módon és határidõre
a mérések hiteles elvégzésérõl]
„b) az elosztó hálózathoz csatlakozó vagy a magánvezetékhez kapcsolódó felhasználók és az engedélyesek közötti
szerzõdések esetén az elosztó,”
[gondoskodik.]

(2) A VET. 40.  § (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdésben meghatározott mérõberendezések leolvasását profil alapú elszámolás
esetén – a hálózathasználati szerzõdés eltérõ rendelkezése 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.”

(3) A VET. 40.  § (6) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A közvilágítás céljára vételezett villamos energia fogyasztásmérés nélküli elszámolását az elosztó a fényforrások
elõtétekkel növelt beépített teljesítményeinek összege és a közvilágítási égésidõ szorzataként végzi.”

50.  § A VET. 41.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az elosztó az (1)–(2) bekezdésben meghatározott szabályok szerint köteles gondoskodni a magánvezetékre
kapcsolódó felhasználók mérésérõl. A felhasználó a magánvezeték engedélyesével együttmûködve gondoskodik
a mérõhely kialakításáról és a mérés lehetõvé tételérõl, a kapcsolódási ponthoz tartozó kapcsoló és átalakító
berendezések valamint a kapcsolódási pont kiépítésének kivételével.”
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51.  § A VET. 42.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„42.  § A hálózati engedélyesek és a termelõi engedélyesek tevékenységük ellátása, az átviteli és az elosztó hálózatok
zavartalan, megbízható mûködtetése, a villamosenergia-igények folyamatos kielégítése, az üzemzavarok gyors,
biztonságos elhárítása, valamint mérési adatok továbbítása érdekében nem nyilvános elektronikus hírközlõ hálózatot
létesíthetnek, tarthatnak fenn. Az átviteli rendszerirányító más részére elektronikus hírközlési szolgáltatást kizárólag
a kormányzati célú hírközlési szolgáltató közremûködésével nyújthat.”

52.  § A VET. 43.  §-a és 44.  §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„43.  § (1) A hálózati engedélyes köteles gondoskodni a villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó számlázás alapjául
szolgáló mérési adatok – beleértve a fogyasztásmérõ berendezés kezdõ és záró mérõállását – gyûjtésérõl, számításáról 
és a villamosenergia-vásárlási szerzõdésben részes villamosenergia-kereskedõnek történõ továbbításáról a 40.  §
(4) bekezdése szerinti ütemezésben, valamint a 47/B.  § (5) bekezdésben meghatározott esetben. A felhasználók
részére a hálózati engedélyesnek elszámolási idõszakonként a Vhr.-ben meghatározott módon biztosítani kell
a mérõállások különbségének és az elszámolás alapját képezõ mennyiségnek az egyezõségét.
(2) A hálózati engedélyes a felhasználó részére a rendszerhasználati díjakat tételesen is tartalmazó, részletes számlát
állít ki, kivéve, ha a felhasználó hálózathasználati szerzõdését a 63.  § (1) bekezdése alapján
a villamosenergia-kereskedõ kezeli és a felhasználó hálózathasználati szerzõdésében a rendszerhasználati díjak
fizetõjeként a villamosenergia-kereskedõ van feltüntetve.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott számla elektronikus és nyomtatott másolatának egyszeri kiadását a hálózati
engedélyes és a villamosenergia-kereskedõ külön díj fizetéséhez nem kötheti.
44. § Ha jogszabály vagy a hálózathasználati szerzõdés ettõl eltérõen nem rendelkezik a villamosenergia-kereskedõ
a szerzõdésben meghatározott idõszakban, a hálózati engedélyes tulajdonában lévõ hiteles fogyasztásmérõ
berendezés adatai alapján a 40.  § (4) bekezdésében meghatározott leolvasási gyakorisággal egyezõen számolja el
az értékesített villamosenergia-mennyiséget. Az elszámolás során tájékoztatni kell a felhasználót az adott elszámolási
idõszakra vonatkozóan a fogyasztásmérõ berendezés által tárolt kezdõ és záró mérõállásról.”

53.  § (1) A VET. 47.  § (1)–(5) bekezdés helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A villamosenergia-kereskedõ a felhasználók bejelentéseinek intézésére, panaszainak kivizsgálására és orvoslására,
valamint a felhasználók tájékoztatása céljából székhelyén vagy üzletszabályzatában meghatározott egyéb helyen
köteles biztosítani a felhasználói kapcsolattartás szervezetét és mûködtetését személyes ügyintézési lehetõséggel,
valamint az írásban, telefonon és elektronikus úton történõ ügyintézés lehetõségét.
(2) Az (1) bekezdésen túlmenõen az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó
villamosenergia-kereskedõ az e törvényben és a Vhr.-ben meghatározottak szerint ügyfélszolgálatot mûködtet
állandó ügyfélszolgálati irodában vagy ügyfélszolgálati fiókirodában (a továbbiakban együtt: ügyfélszolgálat), és
biztosítja a felhasználók részére az írásban, telefonon és elektronikus úton történõ ügyintézés lehetõségét.
Az ügyfélszolgálatok típusára, elhelyezésére és mûködtetésére vonatkozó részletes szabályokat a Vhr. és
a villamosenergia-kereskedõ üzletszabályzata tartalmazza.
(3) A felhasználói kapcsolattartás szervezetének és az ügyfélszolgálatnak a mûködési rendjét, a félfogadási idejét
a villamosenergia-kereskedõ úgy köteles megállapítani, és a mûködésének feltételeirõl oly módon köteles
gondoskodni, hogy az lehetõvé tegye a felhasználók jogainak megfelelõ érvényesítését. Ezen kötelezettség keretein
belül az egyetemes szolgáltatásra jogosultakat ellátó villamosenergia-kereskedõ köteles
a) állandó ügyfélszolgálati irodáit a hét legalább egy napján 20 óráig nyitva tartani,
b) ügyfélszolgálati fiókirodáit a hét legalább egy napján 18 óráig nyitva tartani, és
c) elektronikusan és telefonon keresztül is lehetõvé tenni a felhasználók számára a személyes ügyintézés
idõpontjának elõ zetes lefoglalását.
(4) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó villamosenergia-kereskedõ legalább egy
ügyfélszolgálatot mûködtet abban a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl  szóló törvény szerinti régióban
(a továbbiakban: régió), ahol az általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók száma meghaladja
a 15 000-et. Abban a régióban, amelyben a villamosenergia-kereskedõ által ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználók száma meghaladja a 45 000-et, a villamosenergia-kereskedõ legalább két ügyfélszolgálatot mûködtet,
különbözõ településeken.
(5) Ha a felhasználó hálózathasználati szerzõdését a villamosenergia-kereskedõ a 63.  § (1) bekezdésének megfelelõen
megbízottként kezeli, az (1) bekezdés szerinti felhasználói kapcsolattartás szervezetén keresztül, valamint
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a (2) bekezdésben, a (4) bekezdésben és az 50/A.  § (2) bekezdésében meghatározott ügyfélszolgálatokon biztosítja
a hálózathasználattal kapcsolatos ügyintézést is.”

(2) A VET. 47.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A villamosenergia-kereskedõ a lakossági fogyasztók villamosenergia-ellátásból történõ kikapcsolását fizetési
késedelem esetén kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása esetén jogosult kezdeményezni az érintett
elosztónál, ha:
a) a lakossági fogyasztó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett,
b) a lakossági fogyasztó által a fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetõségrõl kezdeményezett egyeztetés
esetén az egyeztetés a villamosenergia-kereskedõvel nem vezetett eredményre, és
c) a villamosenergia-kereskedõ a tartozásról és a kikapcsolás lehetõségérõl a lakossági fogyasztót legalább kétszer
írásban értesítette, és az elsõ értesítésben a lakossági fogyasztó figyelmét felhívta a szociálisan rászoruló fogyasztókat
az e törvény és a Vhr. alapján megilletõ kedvezményekre, valamint az elõrefizetõs mérõ felszerelésének
a lehetõségére.
(7a) A (7) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a lakossági fogyasztó elsõ értesítése postai vagy – a lakossági
fogyasztó elõ zetes hozzájárulása esetén – elektronikus úton történik, a kikapcsolás lehetõségére és az azzal járó
szolgáltatásszüneteltetésre vonatkozó második értesítése tértivevényes levélben vagy a lakossági fogyasztó általi
átvétel igazolására alkalmas más módon történik.”

(3) A VET. 47.  § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Amennyiben a villamosenergia-ellátásból kikapcsolt lakossági fogyasztó rendezi valamennyi lejárt tartozását és
a külön díj ellenében végezhetõ szolgáltatásokról  szóló jogszabályban meghatározott egyéb költségeket is megfizeti,
a villamosenergia-kereskedõ a tudomására jutást követõen 24 órán belül köteles kezdeményezni a lakossági
fogyasztónak az ellátásba történõ ismételt bekapcsolását.”

54.  § A VET. a következõ 47/A.  §-sal egészül ki:
„47/A.  § (1) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználó fizetési kötelezettségének teljesítésével 
30 napot meghaladó késedelembe esik, a villamosenergia-kereskedõ kezdeményezheti az elosztónál a felhasználási
hely kikapcsolását.
(2) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználóval a kikapcsolásra és az azzal járó
szolgáltatásszüneteltetésre vonatkozó értesítést tértivevényes levélben vagy az egyetemes szolgáltatásra jogosult
nem lakossági felhasználó általi átvétel igazolására alkalmas más módon kell közölni.
(3) Amennyiben a villamosenergia-ellátásból kikapcsolt egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználó
rendezi valamennyi lejárt tartozását és a külön díj ellenében végezhetõ szolgáltatásokról  szóló jogszabályban
meghatározott egyéb költségeket is megfizeti, a villamosenergia-kereskedõ a tudomására jutást követõen 24 órán
belül köteles kezdeményezni a egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználó ellátásba történõ ismételt 
bekapcsolását.”

55.  § A VET. VII. Fejezete az e törvénnyel megállapított 47/A.  §-t követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Kereskedõváltás
47/B.  § (1) Ha a felhasználó villamosenergia-kereskedõt kíván váltani, annak lebonyolítását az érintett engedélyesek
térítésmentesen végzik, és azzal összefüggésben az érintett villamosenergia-kereskedõ és hálózati engedélyes
a felhasználónak díjat nem számíthat fel. A kereskedõváltás lebonyolítása céljából a felhasználó megbízása alapján
az a villamosenergia-kereskedõ is eljárhat, akivel a felhasználó villamosenergia-vásárlási szerzõdést köt.
(2) A felhasználó villamosenergia-vásárlási szerzõdését az abban meghatározott feltételek szerint, egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén a 62.  § (4) bekezdésében foglaltakkal összhangban írásban mondhatja fel.
A felhasználó villamosenergia-vásárlási szerzõdésének kereskedõváltás  miatti felmondása a hálózathasználati
szerzõdés hatályát nem érinti.
(3) A villamosenergia-kereskedõ köteles a felhasználó és – amennyiben a felhasználó megbízásából az új
villamosenergia-kereskedõ jár el – az új villamosenergia-kereskedõ részére a felmondás kézhezvételtõl számított
5 napon belül írásban értesítést küldeni
a) a felmondás visszaigazolásáról, az elszámolási pont egyedi azonosítójának és a villamosenergia-vásárlási szerzõdés
megszûnésének idõpontja feltüntetésével, vagy
b) a felmondás benyújtásakor nem teljesített szerzõdéses feltételekrõl.
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(4) A felhasználó, amennyiben önállóan jár el, köteles a (3) bekezdés a) pont szerinti értesítést az új
villamosenergia-kereskedõnek a kézhezvételt követõen úgy idõben eljuttatni, hogy az új villamosenergia-kereskedõ
a (6) bekezdésben meghatározott kötelezettségeinek eleget tudjon tenni.
(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a felhasználó felmondása a megjelölt szerzõdési feltételek teljesülésével
hatályosul.
(6) A korábbi villamosenergia-kereskedõ a (3) bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolással egyidejûleg köteles
a hálózati engedélyesnél bejelenteni a Vhr.-ben meghatározottak szerint a kereskedõváltás tényét, és
a villamosenergia-vásárlási szerzõdés megszûnésének idõpontját. Az új villamosenergia-kereskedõ a (3) bekezdés
a) pontja szerinti visszaigazolás kézhezvételét követõen haladéktalanul, de a villamosenergia-vásárlási szerzõdés
megszûnésének idõpontját legalább 21 nappal megelõzõen a hálózati engedélyes részére bejelenti az új
villamosenergia-vásárlási szerzõdés hatálybalépésének idõpontját.
47/C.  § (1) A hálózati engedélyes köteles a Vhr.-ben a kereskedõváltással kapcsolatban meghatározott feladatait
a villamosenergia-vásárlási szerzõdés megszûnésének idõpontjáig teljesíteni. A villamosenergia-vásárlási szerzõdés
megszûnésétõl számított 20 napon belül a korábbi villamosenergia-kereskedõ a felhasználóval és az új
villamosenergia-kereskedõvel egyeztetve köteles végszámlát kibocsátani. A kereskedõváltással érintett
villamosenergia-kereskedõk és a felhasználó kötelesek egymással és a hálózati engedélyessel együttmûködni.
(2) A felhasználó és a villamosenergia-kereskedõ az e törvényben, a Vhr.-ben valamint a kereskedõ
üzletszabályzatában rögzített feltételek betartásával a felmondás feltételeiben megállapodhat, amennyiben az nem
érinti a hálózati engedélyes Vhr.-ben meghatározott kereskedõváltással kapcsolatos kötelezettségeit.
(3) A határozott idõtartamú villamosenergia-vásárlási szerzõdés megszûnése esetén, amennyiben a felhasználó
a megszûnés napját követõ napi hatállyal másik villamosenergia-kereskedõvel villamosenergia-vásárlási szerzõdést
köt, akkor a kereskedõváltásnak a határozott idejû szerzõdés megszûnését követõ nappal történõ végrehajtása
érdekében az új szerzõdés megkötését legalább a határozott idejû szerzõdés megszûnését 30 nappal megelõzõen
köteles a villamosenergia-kereskedõnek bejelenteni. Ebben az esetben a 47/B.  § (1) bekezdésben, 47/B.  § (3) bekezdés
a) pontjában, a 47/B.  § (6) bekezdésében, valamint a 47/C.  § (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabályokat kell
alkalmazni azzal, hogy a 47/B.  § (3) bekezdés a) pontjában a felmondás alatt az e bekezdés szerinti bejelentést kell
érteni.
(4) Amennyiben a felhasználó a (3) bekezdés szerinti határidõt elmulasztja, a villamosenergia-kereskedõ és a hálózati
engedélyes – a 47/B–47/C.  § szerinti határidõk betartása esetén – nem felel azért, hogy a kereskedõváltás a határozott
idejû villamosenergia-vásárlási szerzõdés megszûnését követõ nappal nem kerül végrehajtásra.”

56.  § (1) A VET. 49.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„49.  § Az egyetemes szolgáltató által kötött villamosenergia-vásárlási szerzõdés alapján az egyetemes szolgáltatás
keretébe tartozik a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzésérõl, valamint az egyetemes szolgáltatás
keretében nyújtandó termékcsomagokról  szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: ESZ rendelet) meghatározott 
típusú termékcsomagok és árszabások alapján szolgáltatott villamos energia értékesítése.”

(2) A VET. „Az egyetemes szolgáltatás” alcíme a következõ 50/A.  §-sal egészül ki:
„50/A.  § (1) Az egyetemes szolgáltató által mûködtetett ügyfélszolgálatokra a fogyasztóvédelmi törvényben foglalt
rendelkezéseket az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az egyetemes szolgáltató az ügyfélszolgálatok fenntartása tekintetében – a 47.  § (2)–(5) bekezdésében
foglaltakon felül – köteles a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról  szóló 2004. évi CVII. törvény
mellékletében felsorolt kistérségenként legalább egy ügyfélszolgálatot mûködtetni. Azon kistérségekben, ahol
az egyetemes szolgáltatás keretében ellátott felhasználók száma nem haladja meg a 15 000-et, az egyetemes
szolgáltató jogosult több, egymással szomszédos kistérségre kiterjedõ összevont 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.”

57.  § A VET. 53.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A szervezett villamosenergia-piacon
a) a felhasználó, az átviteli hálózati veszteség pótlásához szükséges beszerzések tekintetében az átviteli
rendszerirányító, valamint az elosztó hálózati veszteség pótlásához szükséges beszerzések tekintetében az elosztó
vételre irányuló,
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b) a termelõ, a 13.  § (1) bekezdés szerinti villamos energia vonatkozásában az átviteli rendszerirányító, valamint a 32.  §
(3) bekezdésében foglaltak esetén az elosztó eladásra irányuló, és
c) a villamosenergia-kereskedõ, valamint a rendszerszintû szolgáltatások és az átvételi kötelezettség alá esõ villamos
energia mérlegköre kiegyenlítésének biztosítása vonatkozásában az átviteli rendszerirányító vételre és eladásra
irányuló
ügyleteket köthet, amennyiben megfelel a szervezett villamosenergia-piaci szabályzatban elõírt feltételeknek,
továbbá a szervezett villamosenergia-piaci engedélyessel a kereskedésben történõ részvételre, az ügyletek
elszámolására pedig szükség esetén az elszámolást végzõ szervezettel szerzõdést kötött.
(2) A szervezett villamosenergia-piacon a kereskedésben résztvevõk száma nem korlátozható. Abban az esetben, ha
a kereskedésben részt venni kívánó piaci szereplõ a jogszabályban, a kereskedelmi szabályzatban és a szervezett
villamosenergia-piaci szabályzatban elõírt feltételeket teljesíti, a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes
a részvételre irányuló szerzõdéskötést nem tagadhatja meg.”

58.  § A VET. 54.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben elõírt tulajdonosi korlátokat az átviteli rendszerirányítóra nem kell alkalmazni.”

59.  § A VET. 55.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes vagy a szervezett villamosenergia-piaci tevékenység egy részét
a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes nevében végzõ harmadik személy a 74.  § (1) bekezdés e) pontja szerinti
engedélyköteles tevékenységet nem folytathat.”

60.  § A VET. 56/A.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Európai Bizottság által létrehozott, a felhasználói jogokról tájékoztatást nyújtó energiafogyasztói ellenõrzõ
listát a fogyasztóvédelmi hatóság szükség szerint frissíti a Hivatallal és az engedélyesekkel együttmûködve.
Az energiafogyasztói ellenõrzõ listát a fogyasztóvédelmi hatóság megküldi a villamosenergia-kereskedõnek, aki azt
honlapján és az ügyfélszolgálatán közzéteszi.”

61.  § A VET. 57.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során a fogyasztóvédelemrõl  szóló törvényben foglalt
jogkövetkezményeken kívül – jogsértés megállapítása esetén – az alábbi jogkövetkezményeket is alkalmazhatja:
a) az engedélyes üzletszabályzatában foglaltak betartására kötelezés;
b) az engedélyes olyan jogsértése esetén, amelyhez jogszabály vagy üzletszabályzat jogkövetkezményt rendel,
a jogkövetkezmény megállapítása és teljesítésének elõírása; vagy
c) amennyiben a felhasználót visszatérítés illeti meg, az annak teljesítésére  való kötelezés.
(5) Az engedélyesekkel szemben felmerülõ panaszok ügyében – az (1) bekezdésben foglaltak kivételével – a Hivatal
jár el.
(6) A felhasználó a hatósági eljárást megelõzõen köteles panaszával – igazolható módon – az engedélyeshez
fordulni.”

62.  § (1) A VET. 59.  § (3) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[A hálózati engedélyes a hálózathasználati szerzõdéseket a következõ esetekben mondhatja fel:]
„d) ha a rendszerhasználó nem rendelkezik érvényes villamosenergia-vásárlási szerzõdéssel.”

(2) A VET. 59.  §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Nem minõsül a hálózati engedélyes szerzõdésszegésének a (4) bekezdés d) pontja szerinti eset, amennyiben
a rendszerhasználó jegyzõkönyvvel igazoltan meghiúsította a fogyasztásmérõ ellenõrzését vagy cseréjét.”

63.  § A VET. 60.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A hálózathasználati szerzõdésbõl eredõ igények két év alatt évülnek el.”
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64.  § (1) A VET. 62.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak az egyetemes szolgáltatóval vagy a kereskedõvel kötendõ
villamosenergia-vásárlási szerzõdésének legalább a következõket kell tartalmaznia:]
„a) a szerzõdõ felek megnevezése, természetes személy esetén a nevének, lakcímének, jogi személy vagy a Ptk.
általános szabályai szerint létrehozott jogalany esetén a székhelyének, cégjegyzékszámának vagy azzal egyenértékû
azonosítójának és adószámának feltüntetésével,”

(2) A VET. 62.  § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak az egyetemes szolgáltatóval vagy a kereskedõvel kötendõ
villamosenergia-vásárlási szerzõdésének legalább a következõket kell tartalmaznia:]
„e) a villamosenergia-kereskedõ ügyfélszolgálatának elérhetõsége,”

(3) A VET. 62.  § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak az egyetemes szolgáltatóval vagy a kereskedõvel kötendõ
villamosenergia-vásárlási szerzõdésének legalább a következõket kell tartalmaznia:]
„g) a szerzõdésszegés esetei és jogkövetkezményei, különös tekintettel a szolgáltatásból  való kikapcsolás részletes
feltételeire,”

(4) A VET. 62.  § (1) bekezdése a következõ j)–m) ponttal egészül ki:
[Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak az egyetemes szolgáltatóval vagy a kereskedõvel kötendõ
villamosenergia-vásárlási szerzõdésének legalább a következõket kell tartalmaznia:]
„j) annak a hálózati engedélyesnek a megnevezése, székhelye, amely hálózatához a felhasználó közvetve vagy
közvetlenül csatlakozik,
k) a felhasználási hely, valamint elszámolási pont megjelölése,
l) az igénybe venni kívánt, szerzõdött villamos energia mennyisége vagy a szolgáltatás teljes ellátást biztosító jellege,
és
m) az elszámolási és számlázási idõszakok, továbbá a számlázás és a számla kiegyenlítésének módja és feltételei.”

(5) A VET. 62.  §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó esetén a villamosenergia-kereskedõvel kötendõ
villamosenergia-vásárlási szerzõdésnek legalább az (1) bekezdés a), d), f), g), és j)–m) pontja szerinti – lényeges tartalmi
elemeknek minõsülõ – feltételeket kell tartalmaznia.”

(6) A VET. 62.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki :
„(4) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a nem határozott idõtartamra kötött villamosenergia-vásárlási
szerzõdést 30 napos felmondási idõvel, írásban felmondhatja. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó
felmondási jogát idõben korlátozó vagy kizáró szerzõdési kikötés semmis.
(4a) Amennyiben az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználó villamosenergia-kereskedõvel
kötött villamosenergia-vásárlási szerzõdése megszûnését követõen ismét egyetemes szolgáltatást kíván igénybe
venni, az egyetemes szolgáltató jogosult a felhasználótól a villamosenergia-kereskedõ arra vonatkozó igazolását kérni, 
hogy az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználó villamosenergia-vásárlási szerzõdése nem
a nemfizetésbõl eredõ kikapcsolás  miatt szûnt meg.
(4b) A villamosenergia-kereskedõ köteles a feltételek fennállása esetén a (4a) bekezdés szerinti igazolást az egyetemes
szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználó kérésére kiadni.
(4c) Amennyiben a villamosenergia-kereskedõ az igazolást azért nem adta ki, mert az egyetemes szolgáltatásra
jogosult nem lakossági felhasználó kötött szerzõdése nemfizetésbõl eredõ kikapcsolás  miatt szûnt meg, az egyetemes
szolgáltató jogosult a villamosenergia-vásárlási szerzõdés megkötésének feltételeként pénzügyi biztosítékot kérni,
amelynek összegét a Vhr. tartalmazza.”

65.  § (1) A VET. 63.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A villamosenergia-kereskedõ a felhasználóval történõ közös megegyezés esetén, az egyetemes szolgáltató
a felhasználó igénye esetén köteles a felhasználó hálózati csatlakozási, hálózathasználati és villamosenergia-vásárlási
szerzõdéseinek megbízottként történõ, összevont kezelésére.”

(2) A VET. 63.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A villamosenergia-kereskedõ és felhasználó közötti villamosenergia-vásárlási szerzõdésbõl eredõ polgári jogi
igények két év alatt évülnek el. Az elévülés a követelés esedékességének napján kezdõdik.”

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 32. szám 5483



66.  § A VET. 64.  § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) A fogyatékkal élõ fogyasztókat különösen a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetési módokkal
kapcsolatosan igényeiknek megfelelõ, különleges bánásmódban kell részesíteni. Az olyan jellegû fogyatékkal élõ
fogyasztókat, akiknek az egészségét vagy az életét veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból  való kikapcsolás,
vagy annak megszakadása, fizetési késedelem vagy nemfizetés esetén nem lehet kikapcsolni.
(5) A szociálisan rászoruló fogyasztó fizetési késedelem esetén a (2) bekezdésben meghatározott kedvezményeket
veheti igénybe. Amennyiben a szociálisan rászoruló fogyasztó a részletfizetési lehetõség, a kapott fizetési haladék
ellenére sem rendezi a tartozását, vagy a részletfizetésrõl, vagy halasztott fizetésrõl  szóló megállapodásban foglaltakat 
nem tartja be, a további vételezést a villamosenergia-kereskedõ elõre fizetõs mérõ felszereléséhez kötheti.
Amennyiben a szociálisan rászoruló fogyasztó az elõre fizetõs mérõ felszerelésébe nem egyezik bele, vagy annak
felszerelését, üzembe helyezését akadályozza vagy meghiúsítja, az ellátásból a 47.  § (7) és (8) bekezdésének
megfelelõen kikapcsolható. Az elõre fizetõs mérõ használatával vételezett villamos energia ára nem haladhatja meg
azt az árat, amelyet a szociálisan rászoruló fogyasztó a villamosenergia-vásárlási szerzõdése alapján, nem elõre fizetõs
mérõ esetén fizetne.”

67.  § A VET. IX. Fejezet „A villamos energia továbbadása” alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„A villamos energia továbbadása
66. § (1) A felhasználó a villamos energiát magánvezetéken keresztül adhatja tovább a vételezõ részére, amennyiben
a magánvezeték létesítésére engedéllyel rendelkezik, vagy a magánvezeték egy épületen belül helyezkedik el. Arra
a felhasználóra nézve, aki a 39.  § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott célokból magánvezetéket egy
épületen belül létesít, villamos energia továbbadása szempontjából a 66.  § (2)–(7) bekezdésének és a 66/A.  §-ának
magánvezeték engedélyesére vonatkozó rendelkezései megfelelõen irányadóak.
(2) A magánvezeték engedélyese és a vételezõ közötti jogviszonyt a magánvezeték engedélyese csak akkor
szüntetheti meg, ha a vételezõ a szerzõdésben vállalt kötelezettségét megszegi, vagy ha a magánvezeték engedélyese 
és a hálózati engedélyes közötti jogviszony megszûnik. Amennyiben a magánvezeték engedélyese és a vételezõ
között a szerzõdésszegés tényét illetõen jogvita áll fenn, és a felek a vételezõ ellátása tekintetében megállapodni nem
tudnak, úgy a jogvita jogerõs eldöntéséig a továbbadást a szerzõdésben meghatározott feltételekkel folytatni kell.
(3) Ha a vételezõ úgy dönt, hogy villamos energiát nem továbbadás útján, hanem kizárólag az 56.  § (2) bekezdése
szerint vásárol, köteles a 39/B.  § szerint eljárni.
(4) A továbbadás nem minõsül kereskedelemnek, ha az így továbbadott villamosenergia-mennyiség átlagára nem
haladja meg a magánvezeték engedélyese által ugyanazon üzleti évben beszerzett villamosenergia-mennyiség
átlagárát. A magánvezeték engedélyese e bekezdésben foglaltakat igazoló iratai tekintetében a 168.  § (2) és
(3) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket megfelelõen alkalmazni kell.
(5) A (4) bekezdés szempontjából
a) a beszerzett villamos energia átlagára a magánvezeték engedélyese által az adott üzleti évben vásárolt teljes
villamos energia mennyiség bekerülési költségének – beleértve a kiegyenlítõ energia költségét is – és a megvásárolt
mennyiségnek a hányadosa alapján számítandó, és
b) a továbbadott villamos energia átlagára az adott üzleti évben továbbadott teljes villamosenergia-mennyiségbõl
származó árbevételnek és a továbbadott mennyiségnek a hányadosa alapján számítandó.
(6) Amennyiben a magánvezeték engedélyese kereskedelmi engedélyt kap, a továbbiakban nem jogosult
továbbadásra. Ebben az esetben a vételezõk a 39/B.  §-ban meghatározottak szerint felhasználóvá válnak.
A kereskedelmi engedéllyel is rendelkezõ magánvezeték engedélyese köteles a vételezõket a Vhr.-ben meghatározott
szabályok szerint a kereskedelmi engedély megszerzésérõl, valamint annak joghatásáról értesíteni.
(7) A továbbadó felhasználó az (5) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési átlagáron felül számlájában elkülönítve
érvényesítheti az általa fizetett átlagos rendszerhasználati díjat (közvetített szolgáltatás díjaként), a 147.  § szerinti
pénzeszközöket és az adókat, valamint – a magánvezeték hálózati veszteségének költségét is
beleértve – a magánvezeték üzemeltetési költségeinek az összes továbbadott villamosenergia-mennyiséggel
elosztott értékét.
66/A.  § (1) A magánvezeték engedélyese, aki vételezõknek villamos energiát továbbad, köteles a vele szerzõdésben
álló villamosenergia-kereskedõnek a Vhr.-ben meghatározott feltételek szerint a továbbadási tevékenységét
bejelenteni.
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(2) A villamosenergia-kereskedõ a magánvezeték engedélyesének a villamosenergia-ellátásból történõ kikapcsolását
fizetési késedelem esetén kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása esetén jogosult kezdeményezni a hálózati
engedélyesnél:
a) a magánvezeték engedélyese legalább 60 napos fizetési késedelembe esett,
b) a magánvezeték engedélyese által a villamosenergia-kereskedõvel fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési
lehetõségrõl kezdeményezett egyeztetés esetén az egyeztetés nem vezetett eredményre, és
c) a villamosenergia-kereskedõ a tartozásról és a kikapcsolás lehetõségérõl a magánvezeték engedélyesét legalább
kétszer, írásban értesítette, valamint a tartozás fennállásáról és a kikapcsolás lehetõségérõl a felhasználási helyen,
a magánvezetékre kapcsolódó vételezõk számára jól látható módon értesítést helyezett ki.
(3) Amennyiben a villamosenergia-ellátásból kikapcsolt magánvezeték engedélyese rendezi
a villamosenergia-kereskedõvel szemben felhalmozott tartozását, a villamosenergia-kereskedõ 24 órán belül köteles
kezdeményezni a magánvezeték engedélyesének az ellátásba történõ ismételt bekapcsolását.
(4) A hálózati engedélyes a (2) és a (3) bekezdés szerinti kezdeményezésnek köteles haladéktalanul eleget tenni.”

68.  § (1) A VET. 72.  §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az üzletszabályzat készítésére kötelezett engedélyes honlapot tart fenn.”

(2) A VET. 72.  §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az átviteli rendszerirányító üzletszabályzatának tervezetét annak az elosztók, a villamosenergia-kereskedõk,
valamint a termelõi engedélyesek általi véleményeztetését követõen a Hivatal hagyja jóvá. Az átviteli rendszerirányító
üzletszabályzatának tervezetét a beérkezett véleményekkel együtt terjeszti be jóváhagyásra a Hivatalhoz.”

69.  § (1) A VET. 74.  § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az alábbi tevékenységeket a Hivatal által kiadott engedélyek alapján lehet gyakorolni:]
„c) az átviteli rendszerirányítás,”

(2) A VET. 74.  § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az alábbi tevékenységeket a Hivatal által kiadott engedélyek alapján lehet gyakorolni:]
„h) a 39.  § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti magánvezeték létesítése, bõvítése és megszüntetése, az egy épületen
belül elhelyezkedõ magánvezeték létesítése, bõvítése és megszüntetése kivételével,”

(3) A VET 74.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A távhõszolgáltatásról  szóló törvény (a továbbiakban: Tszt.) szerint engedélyköteles tevékenységre vonatkozó
határozatlan idõre  szóló engedély, valamint az e törvény szerint határozott idõre  szóló engedélyek egy engedélyben
történõ kiadása esetén az e törvény szerinti engedély meghosszabbítására irányuló eljárás az engedély Tszt. szerinti
tevékenységre vonatkozó részeinek hatályát nem érinti.”

70.  § A VET. a következõ 74/A.  §-sal egészül ki:
„74/A.  § (1) A kérelmezõ a (2) bekezdés szerinti eltéréssel nem jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani
a Hivatallal.
(2) A kérelmezõ a 74.  § (1) a)–b), e) és h)–i) pontjában meghatározott engedély iránti kérelmeket köteles, a 74.  § (1)
c)–d) és f)–g) pontjában meghatározott engedély iránti kérelmeket jogosult elektronikus úton a Hivatal által e célra
rendszeresített elektronikus ûrlap használatával benyújtani, és az azokhoz kapcsolódó valamennyi eljárási
cselekményt teljesíteni. Az elektronikus ûrlapok formájáról és tartalmáról, valamint azok módosításairól – ideértve
a Hivatal honlapján közzétett informatikai alkalmazásokat is – azok alkalmazásának napját megelõzõen legalább
30 nappal a Hivatal honlapján tájékoztatót tesz közzé.
(3) Az (2) bekezdés szerinti kitöltött és a kérelmezõ által elektronikus úton benyújtott ûrlap magánokiratnak minõsül.
(4) A kérelmezõ által igénybe vett elektronikus út esetén, a Hivatal a kérelmezõvel elektronikus úton közli az eljárás
során hozott döntéseket. A kézbesítéshez fûzõdõ jogkövetkezmények az elektronikus úton történõ közléshez
fûzõdnek. Ha a Hivatal 10 napon belül nem kap visszaigazolást a kérelmezõtõl, a döntést más írásbeli formában is
megküldi, amelynek esetén a kézbesítéshez fûzõdõ jogkövetkezmények a más írásbeli formában történõ közléshez
fûzõdnek.
(5) A 74.  § (1) bekezdés alapján kiadott engedélyek módosítására és visszavonására irányuló eljárásokra az e §-ban
foglalt rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni. A beadványok elektronikus úton  való benyújtására vonatkozó
részletes szabályokat a Vhr. állapítja meg.
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(6) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Ket. elektronikus ügyintézés általános szabályairól  szóló
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

71.  § A VET. 75.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A mûködési engedély meghosszabbítására az engedély megadására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A kiserõmûvi összevont engedély és a termelõi mûködési engedély idõbeli hatályát legkorábban az engedély lejárta
elõtt két évvel – atomerõmû és széntüzelésû erõmû esetén öt évvel – korábban lehet meghosszabbítani.”

72.  § A VET. 76.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A mûködési engedély kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent]
„a) az átviteli rendszerirányítónak az átviteli rendszerirányítási tevékenységre,”

73.  § (1) A VET. 80.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A kiserõmûvi összevont engedély a kérelem alapján a Hivatal által megállapított, határozott idõtartamra szól és
meghosszabbítható.”

(2) A VET. 80.  §-a a következõ (8)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Amennyiben az ügyfél a Hivatal hatáskörébe tartozó, a Tszt. szerint engedélyköteles tevékenységet is folytatni
kíván, akkor a kiserõmûvi összevont engedély iránti kérelmével egyidejûleg köteles kérelmezni a Tszt. szerinti
engedélyeket is.
(9) A (8) bekezdés szerinti esetben a Hivatal a kiserõmûvi összevont engedélyt és a Tszt. szerinti engedélyeket egy
engedélyben adja ki.”

74.  § A VET. XI. Fejezete a 80.  §-t követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A villamosenergia-rendszer üzemét lényegesen befolyásoló erõmû elvi engedélye
80/A.  § (1) Ha az erõmû önállóan villamosenergia-termelésre alkalmas egységének (a továbbiakban: gépegység)
a névleges teljesítõképessége
a) a létesítésekor eléri vagy meghaladja az 500 MW-ot, a gépegység létesítését megelõzõen, vagy
b) a bõvítést vagy a névleges teljesítõképesség növelést követõen eléri vagy meghaladja az 500 MW-ot, a gépegység
bõvítését, névleges teljesítõképességének növelését megelõzõen
a Hivatalhoz elvi engedély iránti kérelmet kell benyújtani.
(2) Az 500 MW és ezt meghaladó névleges teljesítõképességû gépegység létesítésével, bõvítésével, névleges
teljesítõképességének növelésével kapcsolatos
a) nukleáris létesítési,
b) e törvény szerinti létesítési, bõvítési vagy névleges teljesítõképesség növelési, továbbá
c) az építésügyi
engedélyezési eljárásokat az elvi engedély közlését követõen, valamint az e törvény szerinti erõmû létesítési, bõvítési
vagy névleges teljesítõképesség növelési eljárást az elvi engedélyben foglaltak alapján lehet kezdeményezni.
(3) Atomerõmû esetén a kérelmet az atomenergiáról  szóló 1996. évi CXVI. törvény 7.  § (2) bekezdésében
meghatározott – a kérelem benyújtásakor hatályos – elõ zetes, elvi hozzájárulást tartalmazó országgyûlési határozat
közzétételét követõen lehet benyújtani a Hivatalhoz.
(4) Az elvi engedély megadása nem mentesít a 74.  § (1) bekezdés b) pontja szerinti engedélyezési eljárások
lefolytatása alól.
(5) Az elvi engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az 500 MW és ezt meghaladó névleges teljesítõképességû
gépegység mûködésének várható hatásait bemutató tanulmányt a Vhr.-ben meghatározott formai és tartalmi
követelmények szerint. A hatástanulmányban – figyelemmel a kérelem benyújtásáig más kérelmezõk részére már
kiadott e törvény szerinti elvi és létesítési engedélyekre – ki kell térni a villamosenergia-rendszer üzembiztonságára,
az ellátásbiztonságra, az átviteli és elosztó hálózati fejlesztési igényekre, a rendszerszintû szolgáltatásokra és az átviteli
hálózati veszteségre, valamint a villamosenergia-rendszerek együttmûködésére vonatkozó hatásokra.
(6) Az elvi engedélyben a Hivatal meghatározza azokat a mûszaki követelményeket, amelyeket a kérelmezõnek
a villamosenergia-rendszer zavartalan és biztonságos mûködtetése, egyensúlyának biztosítása érdekében teljesítenie
kell, továbbá azokat a feltételeket, amelyeknek a 74.  § (1) bekezdés b) pontja szerinti engedélyek kiadásakor
az üzembiztonság és az ellátásbiztonság érdekében fenn kell állniuk. A hatástanulmányban foglalt megállapításoktól
a Hivatal az általa elvégzett vagy elvégeztetett vizsgálatok alapján az elvi engedély meghozatala során eltérhet.
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(7) Az elvi engedély 3 évre szól és 3 éves idõtartamokra meghosszabbítható. Az elvi engedély meghosszabbítására
a megadására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az (5) bekezdés szerinti hatástanulmány
módosítása csak akkor szükséges, ha a hálózatfejlesztési tervben foglalt elkövetkezendõ 3 éves idõtartamban
meg valósítandó beruházások – az engedély megadásakor hatályos hálózatfejlesztési tervben meghatározottakhoz
képest – az elvi engedélyt megalapozó adatok tekintetében módosultak.
(8) Nem szükséges elvi engedély akkor, ha az 500 MW és ezt meghaladó névleges teljesítõképességû gépegység
létesítésére a 8.  § (1) bekezdésében foglalt pályázati felhívás alapján kerül sor.”

75.  § VET. 81.  §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben az ügyfél a Hivatal hatáskörébe tartozó a Tszt. szerint engedélyköteles tevékenységet is folytatni
kíván, akkor a létesítési engedély iránti kérelmével egyidejûleg köteles kérelmezni a Tszt. szerinti távhõtermelõi
létesítési engedélyt is.
(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben a Hivatal a létesítési engedélyt és a Tszt. szerinti távhõtermelõi létesítési engedélyt 
egy engedélyben adja ki.”

76.  § A VET. 82.  §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben az ügyfél az erõmû külön jogszabályban meghatározott módon történõ vagy mértékû bõvítésének,
névleges teljesítõképessége növelésének, elsõdleges energiaforrása megváltoztatásának vagy
a villamosenergia-termelése szüneteltetésének, megszüntetésének engedélyezését kéri és ugyanazon okból a Hivatal
hatáskörébe tartozó, Tszt. szerinti engedélyek módosítása is indokolt, akkor ezt egyidejûleg köteles kérelmezni
a Hivataltól.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a Hivatal az e törvény szerinti engedélymódosítást és a Tszt. szerinti engedélyek
módosítását egy engedélyben adja ki.”

77.  § A VET. 83.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A termelõi mûködési engedély a kérelem alapján a Hivatal által megállapított határozott idõtartamra szól, és
meghosszabbítható.
(3) Amennyiben az ügyfél a Hivatal hatáskörébe tartozó a Tszt. szerint engedélyköteles tevékenységet is folytatni
kíván, akkor a mûködési engedély iránti kérelmével egyidejûleg köteles kérelmezni a Tszt. szerinti távhõtermelõi
mûködési engedélyt is.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a Hivatal a mûködési engedélyt és a Tszt. szerinti távhõtermelõi mûködési
engedélyt egy engedélyben adja ki.”

78.  § (1) A VET. 86. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A Hivatal a közvetlen vezeték létesítése tárgyában lefolytatott eljárása során köteles beszerezni a hálózati
engedélyes nyilatkozatát arról, hogy a vételezõ csatlakozik-e közvetlenül a közcélú hálózathoz, továbbá közcélú
hálózati csatlakozás esetén a 38.  § (3) bekezdése szerinti megállapodást. A már engedélyezett közvetlen vezeték
esetén a vételezõ köteles a közcélú hálózatra csatlakozását a Hivatalnál bejelenteni, és a 38.  § (3) bekezdése szerinti
megállapodást a Hivatalhoz a csatlakozást követõen haladéktalanul benyújtani.
(3) A Hivatal a közvetlen vezeték megszüntetése tárgyában lefolytatott eljárása során köteles beszerezni az átviteli
rendszerirányító vagy a csatlakozás biztosítására jogosult elosztó hálózati engedélyes nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy a közvetlen vezetékrõl vételezõk közcélú hálózatról történõ ellátása milyen pénzügyi és mûszaki feltételek
alapján lehetséges.”

(2) A VET. 86.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A közvetlen vezeték létesítésének és üzemeltetésének további szabályait kormányrendelet határozza meg.”

79.  § A VET. 87.  §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az átviteli rendszerirányításra vonatkozó mûködési engedély iránti kérelem benyújtásának feltétele, hogy
a Hivatal tanúsítási eljárásban megállapítsa, hogy a kérelmezõ megfelel az átviteli rendszerirányítóra vagy az átviteli
rendszerüzemeltetõre vonatkozó szétválasztási szabályoknak.
(4) Az átviteli rendszerirányító és az átviteli rendszerüzemeltetõ kijelölése a Hivatal által kiadott átviteli
rendszerirányításra vonatkozó mûködési engedéllyel történik. Az engedély tartalmát, attól függõen, hogy átviteli
rendszerirányító vagy átviteli rendszerüzemeltetõ részére kerül kiadásra, az átviteli rendszerirányítóra és az átviteli
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rendszerüzemeltetõre e törvényben és a Vhr.-ben meghatározott rendelkezések alapján a Hivatal állapítja meg.
Az engedély kiadásáról a Hivatal köteles az Európai Bizottságot értesíteni, valamint azt az Európai Bizottság részére
az Európai Unió Hivatalos Lapjában  való közzététele érdekében megküldeni.”

80.  § A VET. 90.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha az egyetemes szolgáltatás bármely okból nem biztosított az ország egész területén,
a Hivatal – az (1) bekezdésre figyelemmel – kötelezheti a kiskereskedelmi piacon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ
villamosenergia-kereskedõket, hogy nyújtsanak be kérelmet az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedélyek
megszerzése érdekében.”

81.  § A VET. 92.  § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti cégjogi esemény nem igényli a Hivatal (1) bekezdés szerinti elõ zetes jóváhagyó határozatát,
továbbá a (2) bekezdés szerinti korlátozás nem alkalmazandó a következõ esetekben:]
„b) magánvezeték engedélyese esetében vagy”

82.  § (1) A VET. 93.  §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Nem kell a Hivatal elõ zetes hozzájárulása a (2) bekezdésben foglaltak szerint jóváhagyott mértékek elérését
követõen mindaddig, amíg az újabb befolyásszerzéssel a befolyást szerzõ el nem éri a Hivatal elõ zetes
hozzájárulásához kötött (2) bekezdés szerinti következõ mértéket. Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési
kötelezettség alól a befolyást szerzõ azonban nem mentesül.”

(2) A VET. 93.  § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (2) bekezdés szerinti befolyásszerzés nem igényli a Hivatal elõ zetes hozzájárulását a következõ esetekben:]
„b) magánvezeték engedélyese esetében,”

(3) A VET. 93.  §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Villamos energia termelésével, földgáz kitermelésével vagy villamos energia vagy földgáz kereskedelmével
foglalkozó vállalkozás, valamint az ilyen vállalkozásokban irányítást gyakorló részvényes az átviteli
rendszerirányítóban vagy annak irányító részvényesében sem közvetlenül, sem közvetetten nem szerezhet irányítást
biztosító részesedést. Az átviteli rendszerirányítóban, illetve annak irányító részvényesében irányítást biztosító
részesedésszerzéshez a Hivatal elõ zetes hozzájárulása is szükséges. E rendelkezés nem érinti a 102.  § (1) bekezdésében
rögzített rendelkezést.
(6) A Hivatal elõ zetes hozzájáruló határozata szükséges az olyan jogügylet meg valósításához, amely azt
eredményezné, hogy harmadik országból származó személy vagy személyek gyakorolnak irányítást az átviteli
rendszerirányító vagy annak irányító részvényese felett.”

83.  § A VET. 94.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„94.  § (1) A Hivatal elõ zetes jóváhagyó határozata szükséges az engedélyes e törvény szerinti engedélyköteles
tevékenysége Vhr.-ben meghatározott jelentõs részének kiszervezéséhez, a Hivatal elõ zetes tájékoztatása szükséges
az engedélyes e törvény szerinti engedélyköteles tevékenysége Vhr.-ben meghatározott egyéb részének
kiszervezéséhez. A kiszervezés nem eredményezheti azt, hogy az e törvény 74.  §-a szerint engedélyköteles
tevékenységet teljes egészében más személy végzi.
(2) Kiszervezés esetén az engedélyes úgy felel jogszabályban vagy hatósági határozatban meghatározott
kötelezettségei teljesítéséért, mintha az adott tevékenységet maga végezné.
(3) Nem igényli a Hivatal (1) bekezdés szerinti elõ zetes hozzájáruló határozatát vagy elõ zetes tájékoztatását
a kiszervezés
a) termelõi engedélyes,
b) egyetemes szolgáltatói engedélyes kivételével villamosenergia-kereskedõ,
c) magánvezeték engedélyese vagy
d) közvetlen vezeték engedélyese
esetében.
(4) A Hivatal elõ zetes hozzájáruló határozata szükséges az engedélyes mûködési engedélyében meghatározott
alapvetõ eszközöknek és vagyoni értékû jogoknak más személy részére történõ átruházásához, átengedéséhez,
lízingbe adásához vagy egyéb módon tartós használatba adásához, megterheléséhez vagy biztosítékul  való
lekötéséhez (a továbbiakban együtt: alapvetõ eszközökkel  való rendelkezés).
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(5) Nem igényli a Hivatal (4) bekezdés szerinti elõ zetes hozzájáruló határozatát az alapvetõ eszközökkel  való
rendelkezés
a) kiserõmûvi összevont engedélyes,
b) egyetemes szolgáltatói engedélyes kivételével villamosenergia-kereskedõ,
c) magánvezeték engedélyese vagy
d) közvetlen vezeték engedélyese
esetében.”

84.  § (1) A VET. 95.  §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Hivatal megtagadja a 93.  § (5) és (6) bekezdésében meghatározott jogügylet jóváhagyását, ha a tanúsítási
eljárásban azt állapította meg, hogy a jogügylet végrehajtása eredményeként az átviteli rendszerirányító nem felelne
meg a rá vonatkozó szétválasztási szabályoknak.”

(2) A VET. 95.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 93.  § (1) bekezdése szerinti részesedésszerzés bejelentésének elmulasztása vagy tudomásulvételt kimondó
visszaigazolás hiánya esetén, a 92.  § (1) bekezdésben, valamint a 93.  § (2), (5) és (6) bekezdésében meghatározott
hozzájáruló határozat hiányában a szerzõ fél a bejelentés elmulasztásával érintett részesedése tekintetében
a társasággal szemben – az osztalékra  való jogosultságot kivéve – jogot nem gyakorolhat, a részvénykönyvbe nem
jegyezhetõ be, vagy a tagjegyzékben nem tüntethetõ fel. A részvénykönyvbe, tagjegyzékbe valamint a cégjegyzékbe
 való bejegyzésre irányuló kérelmet a Hivatal visszaigazolását vagy hozzájárulását igazoló dokumentummal együtt
lehet benyújtani.
(4) A 93.  § (1) bekezdésben meghatározott bejelentési eljárásokra a 74/A.  § szerinti elektronikus eljárás szabályait kell
alkalmazni.”

85.  § A VET. 96.  §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Hivatal az átviteli hálózat tulajdonosával szemben az (1) bekezdésben meghatározott jogszabályokban és uniós 
jogi aktusokban, valamint a Hivatal által kiadott határozatokban foglalt kötelezettségeinek megszegése esetén
az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.”

86.  § A VET. 99.  §-a a következõ (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Hivatal elrendelheti az átviteli rendszerirányító valamennyi vagy egyes feladatainak átruházását a 160.  §
(1) bekezdés e) pontja alapján tanúsított és a Hivatal által kijelölt személyre (a továbbiakban: átviteli
rendszerüzemeltetõ), amennyiben
a) az átviteli rendszerirányító nem tesz eleget a 96.  § (1) bekezdésében meghatározott jogszabályokban és uniós jogi
aktusokban meghatározott kötelezettségeinek,
b) a 96.  § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogkövetkezmények alkalmazása nem vezetett eredményre, és
c) a 96.  § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogkövetkezmények alapjául szolgáló határozat bírósági felülvizsgálata
esetén a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a Hivatal határozatát helybenhagyta, vagy Hivatal határozatának
megtámadására rendelkezésre álló idõ eredménytelenül telt el.
(1b) Az átviteli rendszerüzemeltetõ (1a) bekezdés szerinti kijelölése esetén a Hivatal kötelezi az átviteli hálózat
tulajdonosát a 104.  § (2)–(4) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítésére, valamint a 87.  § (4) bekezdésben
meghatározott engedély kiadásával az átviteli rendszerüzemeltetõt feladatai ellátására.”

87.  § A VET. XII. Fejezete helyébe a következõ fejezet lép:

„XII. FEJEZET
A TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSA
A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozásokra vonatkozó közös szétválasztási szabályok
100.  § (1) A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás hálózati engedélyes tagjai vonatkozásában
a tevékenységek szétválasztására, a jogi személyiség szerinti, szervezeti és döntéshozatali függetlenség biztosításának 
követelményére tekintettel a Gt. szabályait az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás keretében végzett átviteli rendszerirányítás vagy elosztás
esetén biztosítani kell az átviteli rendszerirányítás, elosztás jogi személyiség szerinti, szervezeti és döntéshozatali
függetlenségét a nem átviteli rendszerirányítással, illetve elosztással kapcsolatos tevékenységektõl.
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(3) A (2) bekezdésben megfogalmazott függetlenség biztosítása érdekében legalább a következõ követelmények
teljesítése szükséges:
a) a hálózati engedélyes e törvény szerint engedélyköteles más tevékenységet nem folytathat;
b) a hálózati engedélyes – a szervezett villamosenergia-piaci engedélyest és más hálózati engedélyest kivéve – nem
szerezhet részesedést más engedélyesben;
c) a hálózati engedélyes vezetõ tisztségviselõje, cégvezetõje, vezetõ állású munkavállalója,
felügyelõbizottságának – elosztó esetén ügydöntõ felügyelõbizottságának – tagja, valamint az engedélyesi
tevékenységet ellátó szervezeti egységének vezetõje (a továbbiakban: szervezeti egység vezetõ)
a munkaszerzõdésben, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt szabályozó szerzõdésben vagy a kinevezési
okiratban (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: munkaszerzõdés) foglalt jogait és kötelezettségeit,
a munkabérét, az egyéb juttatásait vagy díjazását, valamint a munkavégzésének feltételeit, hatásköreit és beszámolási
kötelezettségeit oly módon kell kialakítani és rögzíteni, hogy a hálózati engedélyes mûködését befolyásoló független
döntéshozatal, és annak során a befolyásmentes és az egyenlõ bánásmód követelményének megfelelõ eljárás
biztosított legyen;
d) a c) pontban meghatározott munkaszerzõdéssel rendelkezõ személynek nem lehet társasági részesedése
a hálózati engedélyest kivéve más engedélyesben, annak kapcsolt vállalkozásában, nem lehet annak vezetõ
tisztségviselõje, felügyelõbizottsági – elosztó esetén ügydöntõ felügyelõbizottsági – tagja, cégvezetõje, továbbá nem
létesíthet azzal munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt;
e) a c) pontban meghatározott cégvezetõt, vezetõ állású munkavállalót és szervezeti egység vezetõt az integrált
villamosenergia-ipari vállalkozás más tagjához nem lehet kirendelni;
f) a c) pontban meghatározott vezetõ tisztségviselõ, felügyelõbizottsági – elosztó esetén ügydöntõ
felügyelõbizottsági – tag, cégvezetõ és vezetõ állású munkavállaló a munkaviszony, a munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony vagy a kinevezés (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: munkaviszony) megszûnését követõ
egy éven belül csak a Hivatal jóváhagyásával lehet más engedélyes vezetõ tisztségviselõje, felügyelõbizottságának
tagja, cégvezetõje vagy vezetõ állású munkavállalója, mely nem érinti a Munka Törvénykönyvérõl  szóló 1992. évi
XXII. törvény szerinti munkaviszony megszûnését követõ kötelezettség fejében járó ellenértéket.
(4) A (3) bekezdés d) pontjában foglaltakat a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes és az átviteli
rendszerirányító között nem kell alkalmazni, amennyiben az átviteli rendszerirányító e szervezett
villamosenergia-piacot mûködtetõ részvénytársaságban részesedéssel rendelkezik.
(5) A harmadik személyektõl igénybe vett, e törvény szerint nem engedélyköteles tevékenység (a továbbiakban:
támogató tevékenység) esetén a hálózati engedélyes úgy felel jogszabályban, a hatósági hozzájáruló határozatban és
a mûködési engedélyében meghatározott kötelezettségei teljesítéséért, mintha az adott tevékenységet maga
végezné.

Az elosztó taggal rendelkezõ vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozásra vonatkozó
szétválasztási szabályok
101.  § (1) A 100.  § (2) bekezdésében megfogalmazott függetlenség biztosításához a 100.  § (3) bekezdésében
meghatározottakon túl elosztó esetén legalább a következõ követelmények teljesítése szükséges:
a) az elosztó vezetõ tisztségviselõje, cégvezetõje, ügydöntõ felügyelõbizottságának tagja és vezetõ állású
munkavállalója díjazását vagy munkabérét, valamint egyéb juttatásait nem lehet a vertikálisan integrált
villamosenergia-ipari vállalkozás nem elosztói tevékenységének eredményességétõl függõen meghatározni;
b) e törvényben foglalt rendelkezések figyelembevételével az elosztó befolyásmentesen és az egyenlõ bánásmód
követelményének megfelelõen jogosult meghozni az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységének
végzéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi és személyi döntéseket, beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi
üzemvitellel, a támogató tevékenységek igénybevételével, tevékenységek kiszervezésével, valamint az elosztó
vezetékek létesítésével, karbantartásával és felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is. Ettõl függetlenül az elosztó
anyavállalata jogosult jóváhagyni az elosztó éves üzleti tervét, és általános korlátokat szabni a leányvállalat
eladósodásának mértékére vonatkozóan azzal, hogy az elosztó éves üzleti tervének végrehajtása során a napi
üzemvitellel, az elosztó vezeték létesítésével, karbantartásával, vagy felújításával összefüggésben az elosztó részére
egyedi utasítást nem adhat;
c) az elosztó az üzleti éven belüli pénzforgalmának önálló bonyolításáról vagy a vállalkozáscsoport által mûködtetett
közös pénzforgalmi rendszerhez történõ csatlakozásáról befolyásmentesen dönt;
d) az elosztónak rendelkeznie kell az elosztói tevékenység végzéséhez szükséges személyi és pénzügyi
erõforrásokkal, valamint tárgyi és mûszaki eszközökkel;
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e) az elosztó kommunikációjában és márkajelzés alkalmazása esetén a márkajelzésében köteles megkülönböztetni
magát a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozástól; és
f) az elosztó megfelelési programot dolgoz ki, amelyben bemutatja azokat az intézkedéseket és feltételeket, amelyek
biztosítják a megkülönböztetés-mentes, független mûködést. A megfelelési program meg valósításáról, a feltárt
eredményekrõl és a hiányosságokról az elosztó évente megfelelési jelentést készít.
(2) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelési programot a Hivatal hagyja jóvá.
(3) A megfelelési program végrehajtásának figyelemmel kíséréséért, valamint a megfelelési jelentés elkészítéséért
az elosztó által kijelölt, független megfelelési ellenõr felel. A megfelelési ellenõr jogszabályban meghatározott
feladatai elvégzéséhez szükséges mértékig az elosztó és kapcsolt vállalkozása valamennyi információjához
hozzáférhet. A megfelelési jelentést jóváhagyásra be kell nyújtani a Hivatalhoz, majd a jóváhagyást követõen
az elosztó azt a honlapján közzéteszi.
(4) A megfelelési ellenõr jogi személy vagy büntetlen elõéletû természetes személy lehet, és rá – a függetlenség
biztosítása érdekében – a 102/A.  § (3) bekezdés a) pontját és a 102/B.  § (1) és (2) bekezdését kell megfelelõen
alkalmazni.”

Az átviteli rendszerirányító taggal rendelkezõ vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozásra
vonatkozó szétválasztási szabályok
102.  § (1) A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás termeléssel vagy kereskedelemmel foglalkozó
leányvállalata nem rendelkezhet sem közvetlen, sem közvetett részesedéssel az átviteli rendszerirányítóban.
Az átviteli rendszerirányító nem rendelkezhet sem közvetlen, sem közvetett részesedéssel a vertikálisan integrált
villamosenergia-ipari vállalkozás termeléssel vagy kereskedelemmel foglalkozó leányvállalatában.
(2) Az átviteli rendszerirányító köteles felügyelõbizottságot létrehozni, és e törvényben foglalt feladatai ellátásához
szükséges jogosítványokat biztosítani. A felügyelõbizottság a Gt. szerinti jogkörein túlmenõen dönt
a) a részvényesek vagyonának értékére  valószínûsíthetõen jelentõs hatást gyakorló kérdésekben,
b) a 102/A.  § (1) bekezdésében meghatározott kérdésekben és
c) a 102/E.  § szerinti megfelelési ellenõr kinevezésérõl és megbízatásának megszüntetésérõl.
(3) A (2) bekezdés a) pontja keretében kell az átviteli rendszerirányító éves és hosszú távú pénzügyi tervét,
a részvényeseknek kifizethetõ osztalék összegét, továbbá átviteli rendszerirányító eladósodási szintjét érintõ
határozatot meghozni.
(4) Nem tartozhatnak a felügyelõbizottság hatáskörébe az átviteli rendszerirányító mindennapi mûködésével,
az átviteli hálózat mindennapi üzemeltetésével, valamint a hálózatfejlesztési terv elõkészítésével kapcsolatos
döntések.
(5) A felügyelõbizottság tagjai közül a tagok felénél egy fõvel kevesebb személyre alkalmazni kell a 102/A.  §
(2)–(3) bekezdése, a 102/A.  § (4) bekezdés a) pontja, 102/A.  § (6) bekezdése, valamint a 102/B.  § (1)–(2) bekezdése
szerinti rendelkezéseket, azzal, hogy a 102/A.  § (2) bekezdés b) pontja a felügyelõbizottság valamennyi tagjára
alkalmazandó.
(6) A felügyelõbizottság a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozást, a harmadik személy
részvényeseket, valamint a Gt. 38.  § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a munkavállalókat képviselõ tagokból
áll. A Gt.-ben elõírt arányoktól eltérõen a felügyelõbizottság tagjainak 1/9-ed része, de legalább 1 fõ a munkavállalók
képviselõje.
102/A.  § (1) Az átviteli rendszerirányító vezetõ tisztségviselõje, cégvezetõje, vezetõ állású munkavállalója, szervezeti
egység vezetõje (a továbbiakban együtt: operatív irányítást ellátó személy) munkaviszonyának létesítésérõl,
a munkaviszonyának meghosszabbításáról, munkafeltételeirõl – ideértve a díjazását is –, valamint a munkaviszony
megszüntetésérõl a felügyelõbizottság dönt.
(2) Az operatív irányítást ellátó személy munkaviszonyának létesítésérõl a munkaviszonyát, annak idejét, valamint
megszûnését szabályozó feltételekrõl, továbbá a munkaviszonya megszüntetésére vonatkozó javaslat indokairól
a döntést megelõzõen értesíteni kell a Hivatalt. A döntés kizárólag abban az esetben válik hatályossá, ha a Hivatal
20 napon belül nem emel ellene kifogást. A Hivatal kifogást emelhet a döntés ellen, ha kétség merül fel
a) a jelölt személy szakmai függetlenségével vagy
b) a munkaviszony idõ elõtti megszüntetésének indokaival
kapcsolatban.
(3) Az operatív irányítást ellátó személy a Hivatalnál hatósági ellenõrzést kezdeményezhet munkaviszonya idõ elõtti
megszüntetése esetén. Ha a Hivatal megállapítja, hogy a döntés az e fejezet tevékenységek szétválasztására
vonatkozó elõírásaiba (a továbbiakban: szétválasztási szabályok) vagy a Hivatal határozatába ütközik, jogosult a 96.  §
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szerinti jogkövetkezmények alkalmazására. A (2) és e bekezdés rendelkezései nem érintik az operatív irányítást ellátó
személy jogorvoslati jogosultságait.
(4) Az operatív irányítást ellátó személyek
a) többsége a munkaviszonya létesítését megelõzõ három évben nem állhatott munkaviszonyban – az átviteli
rendszerirányító kivételével – a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozással, továbbá abban nem
rendelkezett sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséggel és
b) kisebb része a munkaviszonya létesítését megelõzõ 6 hónapban nem lehetett a vertikálisan integrált
villamosenergia-ipari vállalkozásnál operatív irányítását ellátó személy.
(5) Amennyiben az átviteli rendszerirányítónál az operatív irányítást nem testület látja el, az operatív irányítást ellátó
személyre az (4) bekezdés a) pontja szerinti követelményeket kell alkalmazni.
(6) Az operatív irányítást ellátó személy a munkaviszonya megszûnését követõen négy évig nem állhat
munkaviszonyban – az átviteli rendszerirányító kivételével – a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari
vállalkozással, továbbá abban nem rendelkezhet sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséggel.
(7) Az operatív irányítást ellátó személynek közvetlenül beosztott, az átviteli hálózat üzemeltetésével,
karbantartásával vagy fejlesztésével kapcsolatos feladatot ellátó személyekre alkalmazni kell a (3) bekezdést,
a (4) bekezdés a) pontját, a (6) bekezdést, valamint a 102/B.  § (1) és (2) bekezdését.
102/B.  § (1) Az átviteli rendszerirányítóval munkaviszonyban álló személy nem állhat munkaviszonyban – az átviteli
rendszerirányító kivételével – a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozással, továbbá abban nem
rendelkezhet sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséggel.
(2) Az átviteli rendszerirányítóval munkaviszonyban álló személy munkabérét, egyéb juttatásait vagy díjazását nem
lehet a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás nem átviteli rendszerirányítási tevékenységének
eredményességétõl függõen meghatározni, továbbá nem részesülhet e vállalkozásoktól pénzbeli juttatásban.
(3) Az átviteli rendszerirányítónak rendelkeznie kell
a) tevékenysége gyakorlásához, valamint e törvény szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges mûszaki és tárgyi 
eszközökkel, valamint személyi és pénzügyi erõforrásokkal,
b) az átviteli hálózat, a napi átviteli tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, a rendszer- és üzemirányításhoz,
a mérés-elszámoláshoz szükséges eszközök, és a tevékenységéhez szükséges informatikai eszközök tulajdonjogával,
valamint az átviteli tevékenységhez szükséges kapacitású elektronikus hírközlõ hálózati elemek (így különösen
szálpárak) tulajdonjogával, és
c) a napi átviteli rendszerirányítási tevékenység ellátásához és a vállalati jogi, könyvvezetési, valamint informatikai
szolgáltatások biztosításához szükséges, saját alkalmazásában álló személyzettel.
(4) Ha az átviteli rendszerirányításhoz a (3) bekezdés b) pontja szerinti mértéket meghaladó mértékben elektronikus
hírközlõ hálózat igénybevétele szükséges, azt a kormányzati célú hírközlési szolgáltató tulajdonában álló elektronikus
hírközlési hálózaton keresztül kell biztosítani. A kormányzati célú hírközlési szolgáltató köteles az átviteli
rendszerirányító elektronikus hírközlési igényeit kielégíteni.
(5) Tilos a munkaerõ-kölcsönzés az átviteli rendszerirányító és a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás
között.
102/C.  § (1) Az átviteli rendszerirányító nem részesülhet pénzbeli juttatásban a vertikálisan integrált
villamosenergia-ipari vállalkozás termeléssel vagy villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó leányvállalatától.
(2) Az átviteli rendszerirányító – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – nem vehet igénybe szolgáltatást a vertikálisan
integrált villamosenergia-ipari vállalkozástól. Az átviteli rendszerirányító a Hivatal által jóváhagyott feltételek alapján
jogosult szolgáltatást nyújtani a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás számára, amennyiben
e szolgáltatás hátrányos megkülönböztetés nélkül, azonos feltételekkel bármely rendszerhasználó számára elérhetõ,
és nem korlátozza a versenyt a termelés és a villamosenergia-kereskedelem terén.
(3) Az átviteli rendszerirányító és a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás közötti pénzügyi és
kereskedelmi kapcsolatoknak – így az átviteli rendszerirányító által a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari
vállalkozás részére nyújtandó hitel vagy kölcsön feltételeinek – meg kell felelniük a piaci feltételeknek. Az átviteli
rendszerirányító e kapcsolatokról részletes nyilvántartást vezet, és azt kérés esetén a Hivatal rendelkezésére bocsátja.
(4) Az átviteli rendszerirányító és a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás közötti pénzügyi és
kereskedelmi megállapodáshoz a Hivatal elõ zetes hozzájárulása szükséges. A pénzügyi és kereskedelmi
megállapodást a Hivatalhoz az átviteli rendszerirányító nyújtja be. A Hivatal jóváhagyja azt, amennyiben az átviteli
rendszerirányító igazolta, hogy az abban foglaltak legalább a piaci feltételeknek megfelelnek.
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(5) Az átviteli rendszerirányító a vállalati megjelenésében, kommunikációjában, márkajelzésében, valamint
a székhelyén és telephelyein köteles megkülönböztetni magát a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari
vállalkozástól.
(6) Az átviteli rendszerirányító nem köthet szerzõdést a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozáséval
azonos tanácsadókkal vagy szállítókkal az informatikai rendszerek vagy berendezések, vagy biztonsági hozzáférési
rendszerek vonatkozásában, nem oszthat meg a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozással informatikai
rendszert vagy berendezést, tevékenységének végzéséhez szükséges helyiséget vagy épületet, vagy biztonsági
hozzáférési rendszert, továbbá nem vehet igénybe könyvvizsgálói tevékenység végzésére a vertikálisan integrált
villamosenergia-ipari vállalkozáséval azonos könyvvizsgálót.
102/D.  § (1) Az átviteli rendszerirányító a felügyelõbizottsága határozatainak sérelme nélkül jogosult dönteni
a) az átviteli hálózat üzemeltetéséhez, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges eszközökrõl önállóan és
a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozástól függetlenül, és
b) hitel-, valamint kölcsönfelvételrõl, tõkeemelésrõl és minden további finanszírozási forrásról.
(2) A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás sem közvetlenül, sem közvetve nem határozhatja meg
az átviteli rendszerirányító napi tevékenységére, a hálózatüzemeltetésre és a hálózatfejlesztési terv elõkészítésére
vonatkozó magatartását.
(3) Az átviteli rendszerirányító általános irányítási struktúráját és alapszabályát, belsõ szabályzatait és
megállapodásait úgy kell kialakítani, hogy azok biztosítsák az átviteli rendszerirányító e törvényben elõírtaknak
megfelelõ tényleges függetlenségét.
(4) A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás köteles az átviteli rendszerirányító kérelmére kellõ idõben
rendelkezésre bocsátani a jövõbeli beruházások meg valósításához, és a meglévõ eszközök lecseréléséhez szükséges
pénzügyi forrásokat. E kötelezettsége teljesítése során a felügyelõbizottság által hozott döntésektõl az átviteli
rendszerirányító hátrányára nem térhet el. Az átviteli rendszerirányító köteles e forrásokról tájékoztatni a Hivatalt.
(5) A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás tartózkodni köteles minden olyan tevékenységtõl, amely
az átviteli rendszerirányítót akadályozza az e törvénybõl fakadó kötelezettségei teljesítésében, továbbá nem
követelheti meg az átviteli rendszerirányítótól, hogy e kötelezettségek teljesítéséhez a vertikálisan integrált
villamosenergia-ipari vállalkozástól engedélyt kérjen.
(6) Az átviteli rendszerirányító jogosult a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozástól függetlenül és
önállóan dönteni a támogató tevékenység igénybevételérõl és a kiszervezésrõl.
102/E.  § (1) Az átviteli rendszerirányító megfelelési programot köteles kidolgozni, azt a Hivatalhoz jóváhagyásra
benyújtani és a jóváhagyott megfelelési programot végrehajtani. A megfelelési programban be kell mutatni azokat
az intézkedéseket és feltételeket, amelyek biztosítják a megkülönböztetés-mentes, független mûködést. Az átviteli
rendszerirányítónál a megfelelési program végrehajtásának ellenõrzését – a Hivatal hatáskörének sérelme
nélkül – a felügyelõbizottság által kinevezett, független megfelelési ellenõr végzi.
(2) A megfelelési ellenõr megbízatása vagy alkalmazása feltételeinek és idõtartamának meghatározásához valamint
kinevezéséhez a Hivatal elõ zetes jóváhagyása szükséges. Az átviteli rendszerirányítónak biztosítania kell a megfelelési
ellenõr függetlenségét és feladatai ellátásához szükséges forrásokat. A Hivatal a jóváhagyást kizárólag a megfelelési
ellenõr függetlenségének vagy szakmai alkalmasságának hiánya esetén tagadhatja meg.
(3) A megfelelési ellenõr jogi személy vagy büntetlen elõéletû természetes személy lehet, és rá a 102/A.  §
(3) bekezdését, a 102/A.  § (4) bekezdés a) pontját, a 102/A.  § (6) és (7) bekezdését, valamint a 102/B.  § (1) és
(2) bekezdését megfelelõen alkalmazni kell.
(4) A megfelelési ellenõr megbízatását a felügyelõbizottság a Hivatal elõ zetes jóváhagyásával jogosult megszüntetni.
A felügyelõbizottság köteles azonnali hatállyal megszüntetni a megfelelési ellenõr megbízatását, amennyiben
a Hivatal a megfelelési ellenõr függetlenségének vagy szakmai alkalmasságának hiányát állapítja meg.
(5) A megfelelési ellenõr e törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából megismerhet valamennyi releváns
adatot, elõ zetes értesítés nélkül is beléphet az átviteli rendszerirányító irodáiba és hozzáférhet valamennyi egyéb
szükséges információhoz. Az átviteli rendszerirányítóval munkaviszonyban álló személyek személyes adatait
a megfelelési ellenõr a 151.  § (1a) bekezdésben foglaltak szerint az e törvényben és a Vhr.-ben meghatározott feladatai
ellátása érdekében az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezelheti.
(6) A megfelelési ellenõr a megfelelési program végrehajtásáról, az annak érdekében hozott intézkedésekrõl, a feltárt
eredményekrõl és a megfelelési program végrehajtása során tapasztalt jelentõs hiányosságokról évente megfelelési
jelentést készít, és azt benyújtja a Hivatalhoz jóváhagyás céljából. A jóváhagyást követõen az átviteli rendszerirányító
a megfelelési jelentést honlapján közzéteszi.
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Az átviteli rendszerirányítóra vonatkozó szabályok teljes tulajdonosi szétválasztás esetén
103.  § (1) A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás bármikor jogosult az átviteli rendszerirányító teljes
tulajdonosi szétválasztása mellett dönteni. A tanúsítást követõen a teljes tulajdonosi szétválasztás eredményeképpen
létrejött átviteli rendszerirányítónak meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:
a) az átviteli rendszerirányítónak rendelkeznie kell az átviteli hálózat és az átviteli tevékenység végzéséhez szükséges
valamennyi eszköz tulajdonjogával,
b) ugyanazon személy vagy személyek nem jogosultak
ba) közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni termeléssel vagy villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó
vállalkozás felett, és közvetlenül vagy közvetve irányítást vagy bármely jogot gyakorolni átviteli rendszerirányító vagy
átviteli hálózat felett, és
bb) közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni átviteli rendszerirányító vagy átviteli hálózat felett és közvetlenül
vagy közvetve irányítást vagy bármely jogot gyakorolni termeléssel vagy villamosenergia-kereskedelemmel
foglalkozó vállalkozás felett,
c) ugyanazon személy nem jogosult az átviteli rendszerirányítóban felügyelõbizottsági tag vagy operatív irányítását
végzõ személy kinevezésére, valamint közvetlenül vagy közvetve irányítást vagy bármely jogot gyakorolni termeléssel 
vagy villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás felett,
d) ugyanazon személy nem lehet egyfelõl termeléssel vagy villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás,
másfelõl átviteli rendszerirányító vagy átviteli rendszerirányítóban részesedéssel rendelkezõ vállalkozás operatív
irányítását végzõ személy vagy ezek felügyelõbizottsági tagja, és
e) termeléssel vagy villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás nem gyakorolhat sem közvetlen sem
közvetett irányítást vagy bármely jogot az átviteli rendszerirányító felett.
(2) Az (1) bekezdés b), c) és e) pontjában meghatározott bármely jog alatt az alábbiak értendõek:
a) bármely szavazati jog gyakorlása,
b) a felügyelõbizottság tagjai, az operatív irányítást végzõ személy kinevezése, vagy
c) a Ptk. 685/B.  § (1) bekezdés szerinti többségi befolyás.
(3) Az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott feltétel teljesül abban az esetben is, ha egyrészt az átviteli
rendszerirányító vagy az átviteli hálózat, másrészt a termelõi engedélyes vagy a kereskedõ felett az irányítást a Magyar
Köztársaság nevében önálló, törvényben meghatározott gazdálkodó szervezetek vagy más állami szervek gyakorolják.
(4) Azokat az üzleti titkokat, amelyek a korábban vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás részét képezõ
átviteli rendszerirányító birtokában voltak, az átviteli rendszerirányító nem hozhatja a termeléssel vagy
a villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás tudomására, továbbá az ilyen átviteli rendszerirányító
alkalmazásában álló a 102/A.  § (6) és (7) bekezdés szerinti személyeket munkaviszonyuk alatt és munkaviszonyuk
megszûnését követõ 4 évig, az átviteli rendszerirányítóval munkaviszonyukban álló egyéb személyeket 1 évig
a termeléssel vagy villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás nem alkalmazhatja.
(5) Amennyiben a Hivatal a tanúsítási eljárás eredményeképpen megállapítja, hogy az átviteli rendszerirányító
megfelel az e §-ban foglaltaknak, a Hivatal határozatának jogerõre emelkedését követõen a 99.  § (1a) és
(1b) bekezdése, a 102.  §–102/E.  § és 104.  § nem alkalmazható.
(6) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában
a) a termeléssel foglalkozó vállalkozásra vonatkozó rendelkezések a Get. szerinti földgáztermelõre,
b) a villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásra vonatkozó rendelkezések a Get. szerinti földgáz
kereskedelmi engedélyesre,
c) az átviteli rendszerirányítóra vonatkozó rendelkezések a Get. szerinti szállítási rendszerüzemeltetõre, és
d) az átviteli hálózatra vonatkozó rendelkezések pedig a Get.-ben meghatározott szállítási rendszerre
megfelelõen irányadóak, azzal, hogy az a)–c) pontokat a megjelölt vállalkozások felett közvetlen irányítást gyakorló
személyre vagy személyekre is alkalmazni kell.
(7) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában a termeléssel vagy villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó
vállalkozásra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni arra a termeléssel vagy
villamosenergia-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásra, aki – az irányított villamosenergia-ipari vállalkozások által
termelt villamos energiából  való részesedését is beleértve – éves átlagban nettó villamosenergia-felhasználónak
minõsül, és az általa értékesített villamos energiából származó árbevétel az egyéb üzleti tevékenységeibõl származó
árbevételhez képest elenyészõ függetlenül attól, hogy termelést vagy villamosenergia-kereskedelmet közvetlenül
vagy az általa irányított vállalkozásokon keresztül végzi.
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Az átviteli rendszerüzemeltetõre vonatkozó szétválasztási szabályok
104.  § (1) Az átviteli rendszerüzemeltetõnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
a) teljesítenie kell a 103.  § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában foglalt követelményeket;
b) rendelkeznie kell a feladatok ellátásához szükséges mûszaki és tárgyi eszközökkel, valamint pénzügyi és személyi
erõforrásokkal;
c) meg kell felelnie a Hivatal által jóváhagyott hálózatfejlesztési tervnek;
d) a kizárólag adminisztratív és informatikai szolgáltatások kivételével nem vehet igénybe harmadik személyektõl
olyan szolgáltatásokat, amelyeket a harmadik személyek az átviteli hálózat tulajdonosa számára is nyújtanak; és
e) alkalmas a 714/2009/EK rendeletben az átviteli rendszerüzemeltetõkre elõírt kötelezettségek teljesítésére.
(2) Az átviteli hálózat tulajdonosa köteles
a) az átviteli rendszerüzemeltetõ részére a feladatai elvégzéséhez szükséges együttmûködést, támogatást és
információt biztosítani,
b) finanszírozni az átviteli rendszerüzemeltetõ által elhatározott és a Hivatal által jóváhagyott beruházásokat, vagy
beleegyezni bármely érdekelt fél – akár az átviteli rendszerüzemeltetõ – általi finanszírozásba,
c) fedezetet biztosítani az átviteli hálózati vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségekre, kivéve az átviteli
rendszerüzemeltetõ feladataihoz kapcsolódó kötelezettségeket,
d) biztosítékot nyújtani az átviteli hálózati fejlesztések finanszírozásának megkönnyítése érdekében, kivéve azon
beruházásokat, amelyek esetében a b) ponttal összhangban beleegyezését adta bármely érdekelt fél – akár az átviteli
rendszerüzemeltetõ – általi finanszírozáshoz, és
e) a tulajdonában lévõ átviteli hálózatot és az átviteli tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi eszközt
az átviteli rendszerüzemeltetõ kizárólagos használatába adni.
(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott pénzügyi megállapodásokhoz a Hivatal elõ zetes jóváhagyása
szükséges. A jóváhagyást megelõzõen a Hivatal konzultációt folytat az átviteli hálózat tulajdonosával és a többi
érdekelt féllel.
(4) Az átviteli hálózat tulajdonosának felelõssége nem terjed ki a 25.  §-ban foglalt fejlesztések tervezésére és a 35.  §
szerinti hálózati hozzáférések biztosítására.
(5) A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás részét képezõ átviteli hálózat tulajdonosának jogi
személyiség, szervezet és döntéshozatal szempontjából függetlennek kell lennie a nem átviteli rendszerirányítással
kapcsolatos tevékenységektõl legalább az alábbiak szerint:
a) az átviteli hálózat tulajdonosában operatív irányítást végzõ személy nem vehet részt az integrált
villamosenergia-ipari vállalkozás azon szervezetében, amely termelés, elosztás vagy villamosenergia-kereskedelem
napi üzemviteléért közvetlenül vagy közvetve felelõs;
b) az átviteli hálózat tulajdonosában operatív irányítást végzõ személy munkaszerzõdésében foglalt jogokat és
kötelezettségeket, munkabérét és egyéb juttatásait, munkavégzésének feltételeit és szakmai érdekeit úgy kell
meghatározni, hogy feladatai ellátása során biztosítsa számunkra a független cselekvés lehetõségét, és
c) az átviteli hálózat tulajdonosának megfelelési programot és megfelelési jelentést kell készítenie, amelyekre a 101.  §
(1) bekezdés f) pontjának és a 101.  § (2)–(4) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.
(6) Az átviteli rendszerüzemeltetõre az e törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban az átviteli
rendszerirányítóra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy átviteli rendszerirányító alatt az átviteli
rendszerüzemeltetõt kell érteni, kivéve a 99.  § (1a) és (1b) bekezdés, valamint a 102.  §–102/E.  § rendelkezéseit.
(7) Amennyiben a Hivatal a tanúsítási eljárás eredményeképpen megállapítja, hogy az átviteli rendszerüzemeltetõ
megfelel az e §-ban foglaltaknak, a Hivatal határozatának jogerõre emelkedését követõen a 102.  §–102/E.  § nem
alkalmazható.”

Számviteli szétválasztás
105.  § (1) A villamosenergia-ipari vállalkozások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére, a beszámoló
összeállítására, a könyvek vezetésére, valamint a nyilvánosságra hozatalra és közzétételre az Szt. rendelkezéseit
az e törvény szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az integrált villamosenergia-ipari vállalkozás és a több engedéllyel rendelkezõ vállalkozás köteles olyan számviteli
szétválasztási szabályokat kidolgozni, és az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezetni, amely
biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát és a diszkriminációmentességet, kizárja a keresztfinanszírozást és
a versenytorzítást.
(3) A horizontálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás számviteli éves beszámolója kiegészítõ mellékletében
köteles az engedélyes tevékenységet oly módon bemutatni, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezték volna,
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amelynek esetében az engedélyes tevékenység elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és
eredménykimutatást jelent. A több engedéllyel rendelkezõ villamosenergia-ipari vállalkozás számviteli éves
beszámolója kiegészítõ mellékletében köteles az egyes engedélyes tevékenységeket oly módon bemutatni, mintha
azokat önálló vállalkozások keretében végezték volna, amelynek esetében az engedélyes tevékenységek elkülönült
bemutatása legalább az eszközök, kötelezettségek, idõbeli elhatárolások szétválasztott bemutatását és önálló
eredmény-kimutatást jelent.
(4) Amennyiben a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás az Szt. szerinti összevont (konszolidált)
számviteli éves beszámoló készítésére kötelezett, az összevont (konszolidált) számviteli éves beszámolója kiegészítõ
mellékletében köteles az egyes engedélyes tevékenységeket önállóan is bemutatni. Az engedélyes tevékenységek
elkülönült bemutatása halmozott önálló mérleget és halmozott eredménykimutatást jelent.
(5) A villamosenergia-ipari vállalkozások kötelesek biztosítani a Hivatal számára, hogy a Hivatal munkatársai a társaság 
pénzügyi-számviteli kimutatásait, és az ahhoz kapcsolódó bizonylatokat és információkat megismerhessék, azokba
betekinthessenek. A Hivatalnak indokolnia kell, hogy az adott információra mely feladata ellátásához van szükség.
(6) A 66.  § (4)–(5) bekezdésében foglaltak ellenõrzésének biztosítására a (2) és (5) bekezdést megfelelõen alkalmazni
kell a 2011. július 1-je elõtt létesített nem engedélyköteles magánvezeték üzemeltetõjére.
105/A.  § (1) Az integrált, valamint a több engedéllyel rendelkezõ villamosenergia-ipari vállalkozás könyvvizsgálója
az éves beszámolóhoz, illetve az összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz kiadott független könyvvizsgálói
jelentésben köteles igazolni, hogy a vállalkozás által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok,
valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítják a vállalkozás üzletágai közötti
keresztfinanszírozás-mentességet.
(2) Minden engedélyes villamosenergia-ipari vállalkozás – a kiserõmûvi összevont engedélyes kivételével – köteles
az auditált számviteli éves beszámolóját a tárgyévre készített üzleti jelentéssel, és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt
a Hivatalnak az Szt. szerinti letétbe helyezéssel egyidejûleg megküldeni.
(3) A több engedéllyel rendelkezõ villamosenergia-ipari vállalkozás esetén a tevékenységi beszámolókat is tartalmazó 
számviteli éves beszámolót csak egy példányban kell a Hivatalnak benyújtani. A villamosenergia-ipari vállalkozás
ebben az esetben köteles nyilatkozni, hogy mely engedélyekre vonatkozóan nyújtotta be a számviteli éves
beszámolót.
(4) A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás összevont (konszolidált) számviteli beszámolóját
a vállalkozás konszolidációra kötelezett tagja küldi meg a Hivatalnak.”

88.  § (1) A VET. 116.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A villamosmû, termelõi vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építéséhez, üzemeltetéséhez,
használatbavételéhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez az építésügyi hatóság (e fejezetben a továbbiakban:
Hatóság), mint sajátos építményfajtát engedélyezõ építésügyi hatóság e törvényben elõírt engedélye szükséges.”

(2) A VET. 116.  § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem kell a Hatóság 115.  §-ban meghatározott engedélyét kérni]
„a) a háztartási méretû kiserõmû építéséhez,”

(3) A VET. 116.  § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem kell a Hatóság 115.  §-ban meghatározott engedélyét kérni]
„d) a kisfeszültségû csatlakozó berendezésre, amennyiben az kizárólag olyan ingatlanon kerül megépítésre, amelynek 
tulajdonosa az építéshez hozzájárult.”

89.  § (1) A VET. 117.  § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban a villamosmû, termelõi vezeték, magánvezeték, a közvetlen
vezeték, valamint ezek biztonsági övezetében lévõ ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa
ügyfélnek minõsül.
(4) A kérelmezõ vagy képviselõje az engedélyezési eljárás megindítása elõtt elõ zetes szakhatósági állásfoglalást
kérhet. A Hatóság az engedélyezési eljárás során akkor fogadja el az elõ zetes szakhatósági állásfoglalást, ha az 1 évnél
nem régebbi, és a szakhatóság által véleményezett mûszaki tervdokumentáció 1 eredeti példányát keltezéssel,
aláírással és bélyegzõ lenyomattal ellátva nyújtják be az engedélyezési eljárás megindításakor a Hatósághoz.”

(2) A VET. 117.  §-a a következõ (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A villamosmû, termelõi vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építésére adott engedély hatálya
megszûnik, ha az építményeket az építésre kiadott engedély jogerõre emelkedésétõl számított két éven belül nem

5496 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 32. szám



építi meg, vagy az említett építményeket véglegesen eltávolítja. A Hatóság a villamosmû, termelõi vezeték,
magánvezeték és a közvetlen vezeték építésére adott engedély hatályát az engedélyes által a hatály lejárta elõtt
benyújtott kérelem alapján, külön jogszabályban meghatározott módon, egy alkalommal legfeljebb két évvel
meghosszabbíthatja, amennyiben az engedély a meghosszabbítás idején hatályban lévõ jogszabályi elõírásoknak
megfelel.
(7) A villamosmû, termelõi vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építésére kiadott építési engedély
hatályának megszûnésével a hatósági határozattal alapított vezetékjog is megszûnik.”

90.  § A VET. a következõ 117/A.  §-sal egészül ki:
„117/A.  § A villamosmû, termelõi vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építésére adott engedély
engedélyesének helyébe jogutódlás esetén az engedélyes jogutódja lép. A jogutód a Hatóságot a változás
bekövetkezésétõl számított 30 napon belül a jogerõs cégbírósági bejegyzõ határozat másolatának megküldésével
értesíti. Az engedélyes a jogutódlásra vonatkozó szabály szerint értesíti Hatóságot nevének megváltozása esetén is.”

91.  § A VET. a következõ 119.  §-sal egészül ki:
„119.  § (1) A rendszerhasználónak vagy annak kérésére, akinek a közcélú hálózat, a közcélú hálózat tartószerkezete,
a csatlakozó berendezés vagy csatlakozási pont elhelyezése jogát vagy jogos érdekét érinti (e § alkalmazásában
a továbbiakban: egyéb érdekelt) a hálózati engedélyes a csatlakozó berendezést, vagy a csatlakozási pontot áthelyezi,
vagy átalakítja, ha
a) az áthelyezés, vagy az átalakítás más rendszerhasználó jogos érdekeit nem sérti,
b) a közcélú hálózat üzemeltetésében jelentõs hátrányt nem okoz,
c) mûszaki feltételei adottak és
d) a rendszerhasználó – vagy az egyéb érdekelt által kért áthelyezés, vagy átalakítás esetén az egyéb érdekelt – vállalja
az átalakítással vagy az áthelyezéssel kapcsolatban felmerülõ költségek viselését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti átalakítás vagy áthelyezés esetén a közcélú hálózatra vonatkozó építési engedélyezési
eljárásokat kell alkalmazni.
(3) A hálózati engedélyes tulajdonában álló hálózati eszközöknek az (1) bekezdés szerinti átalakítása vagy áthelyezése 
esetén a rendszerhasználó vagy egyéb érdekelt költségviselése mellett létesülõ, a korábbi hálózati eszköz helyébe
lépõ hálózati eszköz – a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel – külön térítés nélkül marad a hálózati engedélyes
tulajdonában lévõ közcélú hálózat része.
(4) Ha az államháztartás valamely alrendszerébõl vagy európai uniós forrásokból vagy más hasonló nemzetközi
forrásokból fedezett (1) bekezdés szerinti átalakítás vagy áthelyezés esetén – a támogatásra vonatkozó jogszabályok
alapján – a hálózati engedélyes tulajdonszerzésére nem kerülhet sor, a bontás költségét és az elbontott hálózat
elbontáskori könyv szerinti értékét a hálózati engedélyes részére az új hálózati eszköz beruházójának legkésõbb
a bontás befejezését követõ 30 napon belül meg kell térítenie.
(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a hálózati eszköz beruházója köteles a hálózati eszközt üzemeltetés céljából
a hálózati engedélyes használatába adni, a hálózati engedélyes köteles az átadott hálózati eszközt saját költségén
üzemeltetni. A hálózati eszköz beruházója az elidegenítési tilalom lejártát követõ 30 napon belül köteles a hálózati
eszközt a hálózati eszköznek a támogatás részarányának megfelelõen csökkentett könyv szerinti nettó értékének
megfelelõ áron a hálózati engedélyes részére értékesíteni.”

92.  § A VET. 120.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„120.  § Villamosmû, termelõi vezeték, magánvezeték és közvetlen vezeték saját ingatlanon – az e törvény szerinti
kivételekkel – a Hatóság építési engedélye alapján építhetõ.”

93.  § A VET. 121.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az építtetõ az 50 MW vagy ezt meghaladó névleges teljesítményû erõmû és a megújuló energiaforrást hasznosító
erõmû termelõi vezetékének idegen ingatlanon történõ elhelyezése céljából
a) elõmunkálati jogot,
b) vezetékjogot
kérhet.”
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94.  § A VET. 123.  §-a és 124.  §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„123.  § (1) A közcélú hálózat nyomvonalát úgy kell kijelölni és megtervezni, hogy az lehetõleg közterületen haladjon és
a lehetõ legkisebb mértékben érintsen termõföldet vagy egyéb nem köztulajdonban lévõ ingatlant.
(2) Közcélú hálózat részét képezõ kisfeszültségû csatlakozó berendezés az építésére szolgáló ingatlan tulajdonosának 
hozzájárulása alapján is építhetõ. Amennyiben az építés termõföldet érint, ahhoz a termõföld más célú
hasznosításának engedélyezésérõl  szóló ingatlanügyi hatósági határozat szükséges.
(3) A közcélú hálózat idegen ingatlanon történõ elhelyezésére a hálózati engedélyes javára a Hatóság vezetékjogot
engedélyezhet, ha az a közcélú hálózat szükséges fejlesztése érdekében indokolt, és az ingatlan használatát
lényegesen nem akadályozza.
(4) A kisfeszültségû csatlakozóberendezés építésére szolgáló ingatlan tulajdonosának hozzájárulása az e törvény
szerint a vezetékjog alapján fennálló jogokkal és kötelezettségekkel azonos – az ingatlan-nyilvántartásba
az ingatlan-nyilvántartásról  szóló 1997. évi CXLI. törvény 16.  § e) pontja szerint bejegyzendõ – jogokat és
kötelezettségeket keletkeztet. A tulajdonosi hozzájárulás nem vonható vissza.
(5) A rendszerhasználónak a hálózati engedélyes részére a hálózati csatlakozásra vonatkozóan tett igénybejelentését
a rendszerhasználó tulajdonában lévõ ingatlan esetén a csatlakozó berendezés építésére vonatkozó hozzájárulásnak
kell tekinteni.
124.  § (1) A hálózati engedélyes a vezetékjog alapján az idegen ingatlanon
a) föld alatti és feletti vezetéket építhet, valamint ahhoz tartozó távközlési összeköttetést helyezhet el,
b) tartószerkezetet és azon elhelyezett átalakító- és kapcsolóberendezést helyezhet el,
c) nem tartószerkezeten elhelyezett elosztóberendezést, külön jogszabályban meghatározott átalakító- és
kapcsolóberendezést helyezhet el,
d) az építés során a biztonsági övezetet sértõ növényzetet eltávolíthatja.
(2) A hálózati engedélyes a vezetékjog vagy a jogerõs üzemeltetési engedély alapján az építményeket üzemeltetheti,
karbantarthatja, kijavíthatja és átalakíthatja, felújíthatja, továbbá a közcélú hálózat, termelõi vezeték, magánvezeték
vagy a közvetlen vezeték mentén lévõ, a biztonsági övezetet sértõ növényzetet eltávolíthatja, a felsorolt
tevékenységek elvégzése céljából a vezetékjoggal érintett ingatlanra beléphet.”

95.  § A VET. 126.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vezetékjog megszûnését az engedélyes az azt követõ 30 napon belül köteles bejelenteni a Hatóságnak, ennek
hiányában azt a tulajdonos kérelmére, vagy egyéb módon történõ tudomásszerzése esetén hivatalból a Hatóság
határozatban állapítja meg.”

96.  § A VET. 135.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Fennmaradási engedélyt a Hatóság kizárólag az e törvény hatálybalépését megelõzõen, a jogszabályi elõírásoktól
eltérõen, szabálytalanul épített villamosmû, termelõi vezeték, magánvezeték vagy közvetlen vezeték tekintetében és
csak abban az esetben adhat, ha a berendezés megfelel, vagy megfeleltethetõ a fennmaradási eljárás idején érvényes
követelményeknek.”

97.  § A VET. 140.  § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„140.  § (1) A felhasználó megfizeti a villamosenergia-vásárlási szerzõdés feltételei szerint a villamos energia árát és
a hálózathasználati szerzõdés feltételei szerint a 142.  § szerinti, a villamosenergia-rendszer használatáért fizetendõ
díjakat.
(2) A villamosenergia-rendszer használatáért fizetendõ díjakat az e törvény és a felhatalmazása alapján kiadott
miniszteri rendelet keretei között a Hivatal határozatban állapítja meg. A villamosenergia-kereskedõ által
a felhasználónak értékesített villamos energia eladási árát a felek megállapodása, vagy a villamosenergia-kereskedõ
üzletszabályzata tartalmazza, az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia árát a miniszter
rendeletben állapítja meg.
(3) Ha a felhasználó hálózathasználati szerzõdését a villamosenergia-kereskedõ a 63.  § (1) bekezdésének megfelelõen
megbízottként kezeli, és a villamosenergia-rendszer használatáért fizetendõ díjat a villamosenergia-kereskedõ
érvényesíti a felhasználó felé, akkor a villamosenergia-kereskedõ köteles a villamosenergia-vásárlási szerzõdéshez
kapcsolódó díjtételt külön és a villamosenergia-rendszer használatáért fizetendõ díjakat a számlán
egyértelmûen – egyetemes szolgáltató esetén az egyetemes szolgáltatók által alkalmazható számlaképrõl  szóló
miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – legalább két összevont tételben külön feltüntetni.”
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98.  § (1) A VET. 141.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A hatósági árat – a 142.  § (2)–(3) bekezdésében és a 144.  § (1) bekezdésében foglalt eltérésekkel – alkalmazási
feltételeivel együtt kell megállapítani.”

(2) A VET. 141.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A hatósági ár megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági ár mikor lép hatályba, e rendelkezésnek
visszamenõleges hatálya nem lehet.”

99.  § A VET. 142.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a VET. a következõ 142/A. és 142/B.  §-sal egészül ki:
„142.  § (1) A villamosenergia-rendszer használatért a rendszerhasználók
a) átviteli-rendszerirányítási díjat,
b) rendszerszintû szolgáltatások díját,
c) elosztási díjat,
d) közvilágítási elosztási díjat
(a továbbiakban együtt: rendszerhasználati díjak) fizetnek. Az egyes rendszerhasználati díjak a díj alapjául szolgáló
költségszerkezetnek megfelelõ díjelemekbõl állhatnak.
(2) A rendszerhasználati díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó keretszabályokat és a díjak
alkalmazásának általános szabályait a Hivatal elõterjesztése alapján a miniszter rendeletben állapítja meg.
(3) A rendszerhasználati díjak adott naptári évre érvényes mértékét és alkalmazásuk egyedi szabályait a Hivatal
határozatban állapítja meg. A Hivatal a határozatát, az abban megállapított rendszerhasználati díjak és áralkalmazási
feltételek január 1-jei hatálybalépése elõtt 30 nappal a honlapján teszi közzé.
(4) A rendszerhasználati díjak mértéke és alkalmazásuk feltételei országosan egységesek.
(5) A rendszerhasználati díjaknak meg kell felelniük az átláthatóság, a nyilvánosság és az arányosság elvének és azokat 
objektív módon megkülönböztetés nélkül kell alkalmazni.
(6) A rendszerhasználati díjakat a hatékonyan mûködõ engedélyes vállalkozás indokolt mûködési és tõkeköltsége,
illetve összehasonlító elemzések alapján a legkisebb költség elvének érvényre juttatásával a (2) bekezdés szerinti
miniszteri rendelettel összhangban úgy kell meghatározni, hogy az érintett engedélyeseket rövid és hosszú távon
gazdálkodásuk hatékonyságának, és az általuk nyújtott szolgáltatás minõségének folyamatos javítására és
az ellátásbiztonság növelésére ösztönözze.
142/A.  § (1) A rendszerhasználati díjak szabályozása négyéves árszabályozási ciklusok keretében, éves
ármegállapítással történik. A Hivatal az árszabályozási ciklus indulását megelõzõen költség-felülvizsgálatot végez.
Az árszabályozási ciklusra érvényes szabályokat az árszabályozási ciklus indulását megelõzõen a miniszter a 142.  §
(2) bekezdés szerinti rendeletben állapítja meg.
(2) Az elosztási díjból és a közvilágítási elosztási díjból származó árbevételt az elosztók között az indokolt költségek
arányában kell megosztani. Ennek érdekében az engedélyesek között szükség esetén a rendszerhasználati díjakkal
együtt meghatározott kiegyenlítõ fizetéseket kell végrehajtani. A kiegyenlítõ fizetések mértékét a Hivatal
a rendszerhasználati díjakról hozott határozatában állapítja meg.
(3) A hálózati engedélyesek a Hivatal határozatában meghatározott rendszerhasználati díjakat és áralkalmazási
feltételeket kötelesek – a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – alkalmazni és a honlapjukon közzétenni.
(4) A Hivatal a 142.  § (2) bekezdésben meghatározott miniszteri rendelet elõkészítése során kikéri az érintett
engedélyesek és a felhasználók reprezentatív érdekképviseleteinek véleményét. A Hivatal a rendeletre vonatkozó
elõterjesztését a következõ 4 éves árszabályozási ciklus kezdetét megelõzõ év május 15-éig a honlapján
nyilvánosságra hozza és kezdeményezi a miniszternél a rendelettel történõ kihirdetését.
(5) A miniszter a Hivatal elõterjesztését a benyújtást követõ 30 napon belül elfogadja vagy elutasítja. Az elõterjesztés
a) elfogadása esetén a miniszter a rendszerhasználati díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó
keretszabályokat és a díjak alkalmazásának általános szabályait a Hivatal elõterjesztését követõ 30 napon belül
rendelettel hirdeti ki, vagy
b) elutasítása esetén a miniszter az elutasítás tényét és indokolását az elutasító döntés meghozatalát követõ 15 napon 
belül nyilvánosságra hozza.
(6) A Hivatal határozatában meghatározott rendszerhasználati díjakat legmagasabb áraknak kell tekinteni.
A legmagasabb ártól lefelé megkülönböztetésmentesen, elõre nyilvánosságra hozott módon lehet eltérni.
142/B.  § (1) A miniszter rendeletben állapítja meg
a) az elosztó által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhetõ alapszolgáltatásokon túli egyéb
szolgáltatások,
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b) a rendszerhasználó szerzõdésszegése esetén külön díj ellenében végezhetõ szolgáltatások és
c) az elosztó által az engedélyesek részére külön díj ellenében végezhetõ szolgáltatások
körét és azok díjait.
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti rendelet megalkotása során kikéri az érintett engedélyesek és a felhasználók
reprezentatív érdekképviseleti szerveinek véleményét is.
(3) A rendszerhasználati díjakra vonatkozó elõírások betartását a Hivatal ellenõrzi.
(4) Az Szt. általános szabályaitól eltérõen a 142.  § (3) bekezdés szerinti határozatban rögzített, éves ármegállapítás
alapján keletkezõ, az átviteli rendszerirányítónak járó, a következõ évek díjaiban elismerendõ különbözeteket
az átviteli rendszerirányító köteles az éves beszámolójának mérlegében aktív idõbeli elhatárolásként szerepeltetni.
Köteles továbbá az átviteli rendszerirányító az éves beszámolójának mérlegében az átviteli rendszerirányítótól
a következõ évek díjaiban elvonandó különbözeteket a határkeresztezõ aukcióból származó tárgyévi bevételeivel
együtt passzív idõbeli elhatárolásként szerepeltetni. Az ebben a bekezdésben foglaltak alapján elkészített beszámoló
a társasági adóról és az osztalékadóról  szóló 1996. évi LXXXI. törvény 1.  § (5) bekezdése alkalmazásában az Szt.
rendelkezéseire figyelemmel megállapítottnak, azokkal összhangban állónak minõsül.
(5) Az átviteli rendszerirányító átviteli rendszerirányítási díjból származó bevételének – a 142/A.  § (2) bekezdés szerinti 
kiegyenlítõ fizetések végrehajtása érdekében – az elosztók között megosztott, 142.  § (3) bekezdés szerinti
határozatban meghatározott része árengedménynek minõsül. A megosztott részre az általános forgalmi adóról  szóló
2007. évi CXXVII. törvény 71.  § (1) bekezdésében és 77.  § (3) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.
(6) A rendszerszintû szolgáltatás keretében az átviteli rendszerirányító által lekötött kapacitások, valamint
a rendszerszintû szolgáltatás szempontjából annak elválaszthatatlan részét képezõ, igénybevett villamos energia
számviteli szempontból a helyi adókról  szóló 1990. évi C. törvény 52.  § 40. pontja szerinti közvetített szolgáltatásnak
minõsül.”

100.  § (1) A VET. 143.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az egyetemes szolgáltató által az (1) bekezdés szerint kötelezõen nyújtott termékcsomagokat, a kötelezõen
nyújtott egyetemes szolgáltatás árát, az áralkalmazási feltételeket, valamint az árszabályozás kereteit – a 143/A.  §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – Hivatal javaslata alapján a miniszter rendeletben állapítja meg.
(3a) Az (1) bekezdés szerinti jogszabályban megállapított termékcsomagokon belül, az Esz. rendeletben nem
megállapított, az egyes egyetemes szolgáltatók által a jelen bekezdés hatálybalépésekor jogszerûen alkalmazott
árszabások árát és áralkalmazási feltételeit az egyetemes szolgáltató kérelmére a Hivatal hagyja jóvá.”

(2) A VET. 143.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az egyetemes szolgáltató által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhetõ egyéb szolgáltatások
körét és annak díjait, valamint a felhasználó szerzõdésszegése esetén külön díj ellenében végezhetõ szolgáltatások
körét és azok díjait a miniszter rendeletben állapíthatja meg.”

(3) A VET. 143/A.  § (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kihirdetett árakat az egyetemes szolgáltató a kihirdetést követõ 3 munkanapon belül a honlapján és
az ügyfélszolgálaton közzéteszi. A közzétételnek a felhasználókat megilletõ felmondási jogra, valamint a felmondás
határidejére vonatkozó tájékoztatást is tartalmaznia kell.”

101.  § (1) A VET. 144.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A közcélú hálózathoz történõ csatlakozással összefüggésben csatlakozási díjat kell fizetni. A csatlakozási díjak
meghatározásának szempontjait, a csatlakozási díjak elemeit és alkalmazásának általános szabályait a Hivatal
elõterjesztése alapján a miniszter rendeletben állapítja meg. A csatlakozási díjak mértékét és alkalmazásának egyedi
szabályait a Hivatal határozatban állapítja meg.
(2) A csatlakozási díjat úgy kell megállapítani, hogy az igények befolyásolásán keresztül segítse elõ a legkisebb költség 
elvének érvényesülését, valamint figyelembe vegye a hálózatra késõbb csatlakozott rendszerhasználók
csatlakozásának hatásaiból származó elõnyöket. A csatlakozási díj nem haladhatja meg a hálózati engedélyes által
a csatlakozás érdekében közvetlenül hálózati beruházásra fordított összeg nagyságát.”

(2) A VET. 144.  § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) A csatlakozási díjat tételesen kell megállapítani. Az erõmûvek és a 132 kV, vagy annál magasabb feszültségszintre
csatlakozó felhasználók esetében a csatlakozási díj a kiszámítására vonatkozó módszer elõírásával is megállapítható.
A rendszerhasználók és a hálózatra csatlakozni kívánók kötelesek a Hivatal által megállapított csatlakozási díjat
megfizetni. A hálózati engedélyesek kötelesek a Hivatal által megállapított áralkalmazási feltételeket alkalmazni.
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(5) A Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott miniszteri rendelet elõkészítése során kikéri az érintett engedélyesek
és a felhasználók reprezentatív érdekképviseleti szerveinek véleményét. A Hivatal a rendeletre vonatkozó
elõterjesztését a honlapján közzéteszi és kezdeményezi a miniszternél a rendelet kihirdetését. A miniszter a Hivatal
elõterjesztését a benyújtást követõ 30 napon belül elfogadja vagy elutasítja. Az elõterjesztés
a) elfogadása esetén a miniszter a csatlakozási díjak meghatározásának szempontjait, elemeit, alkalmazásának
általános szabályait a Hivatal elõterjesztését követõ 30 napon belül rendelettel hirdeti ki,
b) elutasítása esetén a miniszter az elutasítás tényét és indokolását az elutasító döntés meghozatalát követõ 15 napon 
belül nyilvánosságra hozza.”

(3) A VET. a következõ 144/A.  §-sal egészül ki:
„144/A.  § Az 500 MW-ot meghaladó névleges teljesítõképességû gépegységgel rendelkezõ erõmû közcélú hálózathoz 
történõ csatlakozása esetén a villamosenergia-rendszer szabályozási költségei növekedésének kompenzálására
a gépegység névleges teljesítõképességének 500 MW-ot meghaladó része után MW-onként az átviteli
rendszerirányító részére a külön jogszabályban meghatározott módon és mértékben rendszerszabályozási
hozzájárulást fizet. Ezen díjfizetés kötelezettség nem érinti a 144.  § alapján teljesítendõ díjfizetési kötelezettséget.
A rendszerszabályozási hozzájárulás meghatározásakor figyelembe kell venni a hálózatra késõbb csatlakozott,
500 MW-ot meghaladó névleges teljesítõképességû gépegységgel rendelkezõ erõmû csatlakozásának hatásait.”

102.  § A VET. 151.  §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A megfelelési ellenõr az e törvényben és a Vhr.-ben meghatározott szétválasztási szabályoknak  való megfelelés
ellenõrzésével, valamint a megfelelési program végrehajtásával kapcsolatos feladatai elvégzése céljából az ahhoz
szükséges mértékben kezelheti a tevékenysége során tudomására jutott a megfelelési ellenõrt foglalkoztató hálózati
engedélyes üzleti titkait, valamint a hálózati engedélyesnél foglalkoztatott személyek személyes adatait, így nevüket,
lakcímüket, születési helyüket és idejüket, anyjuk nevét, valamint munkakörükre és végzettségükre vonatkozó
adataikat.”

103.  § (1) A VET. 151.  §-a a következõ (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az elosztó a védendõ fogyasztókat megilletõ kedvezmény biztosítása céljából kezelheti a védendõ fogyasztók
nyilvántartásának vezetéséhez szükséges személyes és különleges személyes adatokat, így a védendõ fogyasztó
nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, valamint a védendõ fogyasztói státuszt megalapozó adatokat.”

(2) A VET. 151.  § (4) bekezdése a következõ f)–h) pontokkal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott adatok közül az adatkezelés céljához szükséges adatok átadhatóak]
„f) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak,
g) a védendõ fogyasztó esetében az egy felhasználási helyen  való igénybevételének ellenõrzése céljából
az elosztónak és a védendõ fogyasztót megilletõ kedvezménynek vagy különleges bánásmódnak a biztosítása
érdekében a villamosenergia-kereskedõnek, és
h) a villamosenergia-iparban fennálló, vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben az egyetemes szolgáltató
üzletszabályzatában meghatározott kedvezményes villamosenergia-áron történõ vásárlásra jogosult személyeket
illetõen, a kedvezményes villamosenergia-áron történõ vásárlás elszámolása céljából az átviteli rendszerirányítónak.”

104.  § A VET. 152.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, és a VET. a következõ 153.  §-sal egészül ki :
„152.  § (1) Az engedélyesek, az e törvény szerint nem engedélyköteles kiserõmûvek, a 2011. július 1-je elõtt létesített
nem engedélyköteles magánvezeték üzemeltetõje, az integrált villamosenergia-ipari vállalkozások és
az engedélyesek által a 94.  § alapján kiszervezett tevékenységet végzõ személyek kötelesek a Hivatal részére megadni
e törvényben valamint a külön jogszabályban meghatározott és a feladatai ellátásához szükséges információkat.
Az adatszolgáltatás tartalmát és formáját a Hivatal határozza meg.
(2)  Az átviteli rendszerirányító, a termelõ és a villamosenergia-kereskedõ köteles az Európai Bizottság és az Ügynökség
rendelkezésére bocsátani az átviteli rendszerirányító szétválasztási szabályoknak  való megfelelésével kapcsolatban
kért információkat.
153.  § (1) Az átviteli rendszerirányító biztosítja az üzleti titoknak minõsülõ információk bizalmas kezelését.
(2) Az elosztó és az átviteli rendszerirányító az információ közreadására vonatkozó jogi kötelezettség sérelme nélkül
köteles megõrizni azoknak a gazdasági szempontból érzékeny információknak a titkosságát, amelyekhez e törvény
szerinti engedélyesi tevékenysége során hozzájut, továbbá megakadályozni, hogy a saját tevékenységével
kapcsolatos – üzleti szempontból elõnyös – információ megkülönböztetõ módon kerüljön nyilvánosságra.”
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105.  § A VET. 155.  §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Hivatal az üzleti titoknak minõsülõ adatot a 162–162/B.  §-ban meghatározott hatóságoknak az e törvényben
meghatározott együttmûködés keretében átadhatja.”

106.  § A VET. 158.  § (2) bekezdése a következõ i)–l) pontokkal egészül ki:
[A Hivatal tevékenységének célja]
„i) a védendõ fogyasztók védelmének elõsegítése,
j) a kereskedõváltás megkönnyítésének elõsegítése,
k) versenyképes, biztonságos és fenntartható belsõ villamosenergia-piac kialakításának és a tényleges piacnyitásnak
elõsegítése a Európai Unión belül, valamint ennek érdekében részvétel versenyképes és megfelelõen mûködõ
regionális piacok kialakításában,
l) annak elõsegítése, hogy az átviteli rendszerirányító és a rendszerhasználók megfelelõ ösztönzõket kapjanak
a villamosenergia-rendszer hatékonyságának növelésére és a piaci integráció elõsegítésére.”

107.  § A VET. 159.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„159.  § (1) A Hivatal a villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának és a villamosenergia-piac
hatékony mûködésének felügyeletével kapcsolatos feladatai körében:
1. kiadja, jogszabályban meghatározott esetekben módosítja, illetve visszavonja az e törvény szerint engedélyköteles
tevékenységek gyakorlásához szükséges engedélyeket,
2. jóváhagyja az engedélyesek által kidolgozott üzletszabályzatokat és belsõ szabályzatokat, valamint azok
módosítását, illetve e törvényben meghatározott esetekben hivatalból módosítja, vagy visszavonja azokat,
3. jóváhagyja a villamosenergia-ellátási szabályzatokat, a szervezett villamosenergia-piaci szabályzatot, valamint azok 
módosítását, illetve e törvényben meghatározott esetekben hivatalból módosítja, vagy visszavonja azokat,
4. ellenõrzi az e törvényben, a végrehajtására kiadott külön jogszabályokban, 714/2009/EK rendeletben, a Hivatal által 
kiadott határozatokban, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, valamint az üzletszabályzatokban meghatározott 
kötelezettségek betartását,
5. javaslatot tesz a rendszerhasználati díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó keretszabályokra,
6. meghatározza a rendszerhasználati és a csatlakozási díjakat, valamint az egyes díjak alkalmazásának egyedi
feltételeit,
7. elõkészíti az egyetemes szolgáltatás árképzésére vonatkozó szabályokat,
8. javaslatot tesz az elosztó és az egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhetõ szolgáltatások körére és
díjaira,
9. dönt a közcélúvá, ezen belül átviteli vagy elosztó hálózati elemmé történõ minõsítésrõl vagy átminõsítésrõl,
10. a 37.  §-ban meghatározott szabályok szerint dönt a rendszerösszekötõ vezeték tekintetében benyújtott
mentesítési kérelemrõl,
11. a Vhr.-ben meghatározott szempontrendszer alapján jóváhagyja az átviteli rendszerirányító által készített
hálózatfejlesztési tervet, figyelemmel kíséri annak meg valósítását és évente értékeli azt,
12. a 8.  § (1) bekezdésének rendelkezései szerint erõmû létesítésére, illetve keresletoldali szabályozási intézkedésekre, 
a 26.  § (1) bekezdése szerint a hálózat fejlesztésére pályázatot írhat ki, a 26/A.  § (1) bekezdése szerint az átviteli hálózat
fejlesztésére pályázatot ír ki, és elbírálja azokat,
13. az egyes engedélyesekre – a jogszabályban meghatározott keretek között – hivatalból határozatban állapítja meg
az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenység folytatásának minimális minõségi követelményeit, valamint elvárt
színvonalát, a felhasználókkal  való kapcsolattartás módjára vonatkozó minimális követelményeket, a lakossági
fogyasztónak nem minõsülõ felhasználók tájékoztatásának részletes szabályait, továbbá a hálózati engedélyesek
vonatkozásában a hálózat biztonságos üzemeltetésére vonatkozó minimális követelményeket,
14. a folyamatos és biztonságos villamosenergia-ellátás fenntartása érdekében kivizsgálja az erõmûvek
teljesítõképességében beálló változásokat, indokolatlan termelés-visszatartás esetén megállapítja az erõmûvi
teljesítõképesség felajánlandó mértékét,
15. e törvény szerint jóváhagyja az engedélyes Gt. szerinti átalakulását, jogutód nélküli megszûnését, a jegyzett tõke
értékének csökkentését, az engedélyesekben történõ részesedés- és befolyásszerzést, az olyan jogügyletek
végrehajtását, amelyek eredményeként harmadik országból származó személy vagy személyek gyakorolnának
irányítást az átviteli rendszerirányító vagy annak irányító részvényese felett, az engedélyes mûködési engedélyében
felsorolt engedélyhez kötött tevékenységeinek más személy általi végzését, valamint a mûködési engedélyben
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meghatározott alapvetõ eszközeinek és vagyoni értékû jogainak más személy részére történõ átruházását,
átengedését, lízingbe adását, illetve egyéb módon tartós használatba adását, megterhelését vagy biztosítékul
lekötését,
16. felülvizsgálja a szénipari szerkezetátalakítási támogatásra jogosult bányavállalkozó szénipari szerkezetátalakítási
támogatásának kifizetésére vonatkozó kérelmét, és javaslatot tesz a miniszternek a kifizethetõ szénipari
szerkezetátalakítási támogatás mértékére, és
17. végrehajtja a 714/2009/EK rendelet 19. cikkében meghatározott feladatokat.
(2) A Hivatal az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesítésével kapcsolatos feladatai körében meghatározza
a rendszerhasználók közcélú hálózathoz  való hozzáférésének általános szabályait.
(3) A Hivatal a hatékony verseny elõsegítésével kapcsolatos feladatai körében:
1. ellenõrzi a villamos energia határon keresztül történõ szállításának végrehajtását,
2. ellenõrzi az átláthatósági követelmények betartását,
3. piacfelügyeleti tevékenysége során figyelemmel kíséri a villamosenergia-piaci verseny jellemzõit, piacelemzést és
hatósági ellenõrzést végez,
4. ellátja a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyes azonosításával, illetve az ilyen jellegû piac szabályozásával
kapcsolatos, e törvény által hatáskörébe utalt teendõket,
5. ellenõrzi a rendszerhasználati díjakra és a csatlakozási díjakra, valamint az egyetemes szolgáltatás áraira vonatkozó
elõírások betartását,
6. vizsgálja az öt évet meghaladó idõtartamú szerzõdéseket a tekintetben, hogy megfelelnek-e a 96.  §
(1) bekezdésében felsorolt jogszabályokban és uniós jogi aktusokban meghatározott kötelezettségeinek, kivéve, ha
ennek vizsgálatára a versenyhatóság rendelkezik hatáskörrel, és
7. meghatározza az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia mennyiségét és a kötelezõ átvétel idõtartamát.
(4) A Hivatal a szétválasztási szabályok teljesítésével kapcsolatos feladatai körében:
1. jóváhagyja az átviteli rendszerirányító és a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás közötti pénzügyi
és kereskedelmi megállapodásokat, az átviteli rendszerirányító által a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari
vállalkozás részére nyújtható szolgáltatás feltételeit, továbbá a 26/A.  § (5) bekezdése szerinti megállapodásokat,
2. jóváhagyja a hálózati engedélyesek által benyújtott megfelelési programokat, azok módosításait, jóváhagyja
a megfelelési jelentést, továbbá jóváhagyja az átviteli rendszerirányító megfelelési ellenõrének kinevezését,
megbízatásának feltételeit, idõtartamát, valamint megbízatásának megszüntetését,
3. ellenõrzi a tevékenységek szétválasztásának teljesítésére és ennek keretében a keresztfinanszírozás-mentes
mûködés érvényesülésére vonatkozó szabályokat,
4. figyelemmel kíséri továbbá az átviteli rendszerirányító és a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás
közötti kommunikációt, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatokat,
5. tanúsítási eljárást folytat le,
6. dönt a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás és annak átviteli rendszerirányító tagja, valamint
az átviteli rendszerüzemeltetõ és az átviteli hálózat tulajdonosa közötti panaszok ügyében, és
7. kifogásolhatja az operatív irányítást ellátó személy, továbbá a felügyelõbizottság tagja kinevezését, kinevezése
megújítását, munkafeltételeit, megbízatása megszüntetését, ellenõrzi az operatív irányítást ellátó személy
munkaviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának idõ elõtti megszüntetését, továbbá
kezdeményezheti a megfelelési ellenõr megbízatásának megszüntetését.
(5) A Hivatal a felhasználók védelmével kapcsolatos feladatai körében:
1. eljár a csatlakozásra, a hálózathoz  való hozzáférésre, illetve a rendszer megfelelõ minõségben  való rendelkezésre
állására vonatkozó rendelkezéseknek a hálózati engedélyes általi megsértése esetén; ellenõrzi a felhasználói igény
kielégítését, ellenõrzi a felhasználók által a közcélú hálózathoz  való csatlakozás érdekében befizetett csatlakozási díj
felhasználását, bírságot szab ki,
2. dönt az engedélyesekkel szemben felmerülõ panaszok ügyében, kivéve az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre
vagy mérésre, valamint a villamosenergia-ellátásból történõ, fizetési késedelem  miatt végrehajtott felfüggesztésre
vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követõen a felhasználó ellátásba történõ ismételt bekapcsolására
vonatkozó jogszabályi elõírások megsértésével összefüggõ lakossági fogyasztói panaszokat, és
3. dönt a rendszerhasználó által a hálózati engedélyessel szemben, továbbá a vételezõ és a felhasználó által
a magánvezeték üzemeltetõjével szemben e törvényben meghatározott kötelezettségek megsértésével
kapcsolatban benyújtott beadványokról.
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(6) A Hivatal az adatszolgáltatással és adatvédelemmel kapcsolatos feladatai körében:
1. eleget tesz a személyes adatok gyûjtésére vonatkozó, törvényben elõírt, valamint a Vhr.-ben meghatározott egyéb
adatgyûjtési, adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségének,
2. végrehajtja a 714/2009/EK rendelet 20. cikkében meghatározott feladatokat, és
3. éves jelentést készít az Ügynökség és az Európai Bizottság részére saját tevékenységérõl és feladatai
végrehajtásáról.”

108.  § (1) A VET. XIX. Fejezete a 159.  §-t követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Tanúsítási eljárás
160.  § (1) A Hivatal köteles ellenõrizni, hogy az átviteli rendszerirányító folyamatosan megfelel-e a szétválasztási
szabályoknak. A Hivatal a megfelelés biztosítása érdekében e § szerint tanúsítási eljárást folytat le az alábbi esetekben:
a) az átviteli rendszerirányítási engedély kiadására vagy meghosszabbítására irányuló kérelem benyújtását
megelõzõen az ügyfél kérelmére,
b) az átviteli rendszerirányító (4) bekezdés szerinti bejelentése alapján,
c) ha a Hivatal az átviteli rendszerirányító vagy az átviteli hálózat tulajdonosa feletti irányítást és befolyást érintõ olyan
tervezett változásról szerez tudomást, amely a szétválasztási szabályok megsértéséhez vezethet, vagy amennyiben
okkal feltételezi a szétválasztási szabályok megsértését,
d) az Európai Bizottság indokolással ellátott kezdeményezésére, vagy
e) ha a 99.  § (1a) bekezdése értelmében átviteli rendszerüzemeltetõ kijelölése válik szükségessé, a kijelölést
megelõzõen.
(2) A Hivatal a tanúsítási eljárás során megállapítja a szétválasztási szabályoknak  való megfelelést, amennyiben
az átviteli rendszerirányítási engedély kérelmezõje, az átviteli rendszerirányító vagy az átviteli rendszerüzemeltetõvé
kijelölendõ személy megfelel a 102–102/E.  §-ában, a 103.  §-ában vagy a 104.  §-ában foglalt rá vonatkozó
rendelkezéseknek. Amennyiben a tanúsítási eljárás során a Hivatal megállapítja, hogy az átviteli rendszerirányító vagy
átviteli rendszerüzemeltetõvé kijelölendõ személy nem felel meg a 102–102/E.  §-ában, a 103.  §-ában vagy
a 104.  §-ában foglalt, rá vonatkozó szétválasztási szabályoknak, átviteli rendszerirányító esetén a 96.  §-ban foglalt
jogkövetkezményeket alkalmazza, átviteli rendszerüzemeltetõvé kijelölendõ személy esetén pedig nem jelöli ki
átviteli rendszerüzemeltetõvé.
(3) A Hivatal a szétválasztási szabályoknak  való megfelelés tárgyában a 168.  § (4) bekezdés g) pontjában
meghatározott határidõn belül határozatot hoz, amelyet – az eljárás egyidejû felfüggesztése mellett – az adott
döntésre vonatkozó összes információval együtt, a 714/2009/EK rendelet 3. cikkében meghatározott eljárás
lefolytatása céljából haladéktalanul megküld az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság eljárását követõen
a Hivatal az eljárás felfüggesztését megszünteti, és a 714/2009/EK rendelet 3. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint
jár el.
(4) Az átviteli rendszerirányító köteles bejelenteni a Hivatalnak minden olyan tervezett jogügyletet, amely
a szétválasztási szabályoknak  való megfelelés ismételt vizsgálatát teheti szükségessé.
(5) Amennyiben a Hivatal az (1) bekezdés a) pontja alapján a 104.  §-ban meghatározott szétválasztási szabályoknak
 való megfelelést tanúsította, és a 104.  § (6) bekezdése figyelembevételével átviteli rendszerüzemeltetésre vonatkozó
mûködési engedélyt ad ki, azt követõen az átviteli rendszerirányítónak a 102.  §–102/E.  §-ban foglalt szétválasztási
szabályoknak  való megfelelés tanúsítása iránti kérelm[e]ét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.”

(2) A VET. XIX. Fejezete a „Hivatal gazdálkodása” alcímet megelõzõen a következõ 160/A.  §-sal egészül ki:
„160/A.  § (1) A Hivatal a 160.  § szerinti tanúsítási eljárástól eltérõen az e § szerinti harmadik országokkal kapcsolatos
tanúsítási eljárást folytatja le az alábbi esetekben:
a) az átviteli rendszerirányító (2) bekezdés szerinti bejelentése alapján,
b) a (3) bekezdés a) pontja szerinti kérelem alapján, vagy
c) ha a Hivatal a (3) bekezdés b) pontja szerinti jogügyletrõl szerez tudomást.
(2) Az átviteli rendszerirányító köteles bejelenteni a Hivatalnak minden olyan tervezett jogügyletet, amely azt
eredményezné, hogy harmadik országból vagy harmadik országokból származó személy vagy személyek szereznének
irányítást az átviteli rendszerirányító vagy az átviteli hálózat tulajdonosa felett.
(3) A Hivatal köteles haladéktalanul értesíteni az Európai Bizottságot
a) amennyiben olyan átviteli rendszerirányító vagy átviteli hálózat tulajdonos kéri a 160.  § szerinti tanúsítási eljárás
lefolytatását, amely felett harmadik országból vagy harmadik országokból származó személy vagy személyek
gyakorolnak irányítást, vagy
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b) minden olyan jogügyletrõl, amelynek következtében harmadik országból vagy harmadik országokból származó
személy vagy személyek szereznének irányítást az átviteli rendszerirányító vagy az átviteli hálózat tulajdonosa felett.
(4) A Hivatal a harmadik országokkal kapcsolatos tanúsítási eljárás során a szétválasztási szabályoknak  való
megfelelést nem tanúsítja, amennyiben az irányítást szerzõ nem bizonyította, hogy
a) az átviteli rendszerirányító megfelel az e törvény 102–102/E.  §-ában, a 103.  §-ában vagy a 104.  §-ában foglalt rá
vonatkozó rendelkezéseknek, és
b) a tanúsítás megadása nem veszélyezteti a villamosenergia-ellátás biztonságát – beleértve az Európai Unió
villamosenergia-ellátásának biztonságát –, melynek vizsgálatakor a Hivatal
ba) az Európai Uniónak a nemzetközi jogból eredõ, különösen az ellátásbiztonság tárgyában kötött, két vagy
többoldalú megállapodások szerinti jogait és kötelezettségeit,
bb) a Magyar Köztársaság harmadik országgal vagy országokkal kötött nemzetközi megállapodásaiból eredõ és
az adott harmadik országgal vagy országokkal szemben fennálló, az Európai Unió jogával összeegyeztethetõ jogait és
kötelezettségeit, és
bc) az adott esetre és az érintett harmadik országra vonatkozó egyéb tényeket és körülményeket veszi figyelembe.
(5) A Hivatal a tanúsítás megadása tárgyában a 168.  § (4) bekezdésének h) pontjában meghatározott határidõn belül
határozatot hoz, amelyet – az eljárás egyidejû felfüggesztése mellett – az adott döntésre vonatkozó összes
információval együtt haladéktalanul megküld az Európai Bizottságnak, és egyúttal megkéri véleményét arra
vonatkozóan, hogy
a) az átviteli rendszerirányító megfelel-e a 2009/72/EK irányelv 9. cikkében foglalt követelményeknek, és
b) a tanúsítás megadása nem veszélyezteti-e az Európai Unió villamosenergia-ellátásának biztonságát.
(6) Ha az Európai Bizottság a (4) bekezdés szerinti határozattal egyetért, vagy arra a kérelem kézhezvételétõl számított
2 hónapon belül – az Ügynökség vagy az érintett felek véleményének kikérése esetén, 4 hónapon belül – nem nyilvánít
véleményt, a Hivatal az eljárás felfüggesztését 2 hónapon belül megszünteti, és határozatát az Európai Bizottság
véleményével együtt honlapján közzéteszi. Ha az Európai Bizottság a Hivatal határozatával nem ért egyet, a Hivatal
az eljárás felfüggesztését 2 hónapon belül megszünteti, és módosítja határozatát. A Hivatal minden esetben jogosult
a tanúsítást megtagadni, ha a tanúsítás megadása veszélyeztetné az ország vagy az Európai Unió más tagállama
villamosenergia-ellátásának biztonságát, ez utóbbi esetekben a Hivatal határozatát az Európai Bizottság
véleményével és az Európai Bizottság véleményétõl  való eltérés indokolásával együtt teszi közzé honlapján.”

109.  § A VET. XIX. Fejezete a 162.  §-t követõen a következõ alcímekkel egészül ki:

„Együttmûködés a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével
162/A.  § (1) A Hivatal és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) a szervezett
villamosenergia-piac prudens mûködése, az ott megkötött, lebonyolított és elszámolt ügyletek hatékony hatósági
felügyelete, valamint az információáramlás és az egységes jogalkalmazás biztosítása érdekében együttmûködik.
A Hivatal és a Felügyelet az együttmûködésük részletes szabályait megállapodásban rögzítik, és azt közzéteszik.
(2) A Hivatal és a Felügyelet az együttmûködés során köteles biztosítani, hogy eljárásaik az adatvédelemre vonatkozó
jogszabályokkal összhangban legyenek, beleértve az esetlegesen más hatóságnak történõ adattovábbítás esetét is,
vlamint azt, hogy az üzleti titokhoz fûzõdõ érdekek ne sérüljenek.

Együttmûködés a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal
162/B.  § (1) A Hivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal együttmûködik a határon keresztül történõ villamos energia ki-
és beszállítást végzõ engedélyesek, valamint a villamosenergia-kereskedõk vonatkozásában fennálló hatósági
feladataik ellátása érdekében. A Hivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az együttmûködésük részletes szabályait
megállapodásban rögzítik, és azt közzéteszi.
(2) Az együttmûködés keretében a Hivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kölcsönösen adatszolgáltatást nyújt
egymásnak az (1) bekezdésben meghatározott engedélyesek által határon keresztül ki- és beszállított, valamint
belföldön vásárolt és értékesített villamos energia mennyiségérõl.
(3) A Hivatal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az együttmûködés során köteles biztosítani, hogy eljárásaik
az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokkal összhangban legyenek, beleértve az esetlegesen más hatóságnak
történõ adattovábbítás esetét is, valamint azt, hogy az üzleti titokhoz fûzõdõ érdekek ne sérüljenek.”
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110.  § (1) A VET. 164.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal külföldi szabályozó hatóságokkal, és szakmai szervezetekkel – a hatályos jogszabályok elõírásainak
figyelembevételével – együttmûködési megállapodást köthet, információkat cserélhet és tagként ilyen szakmai
szervezetekbe beléphet.”

(2) A VET. 164.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Hivatal az Ügynökség és a külföldi szabályozó hatóság kérésére, a 2009/72/EK irányelv szerinti feladataik
ellátásához szükséges, személyes adatnak nem minõsülõ adatokat jogosult rendelkezésre bocsátani, és ezektõl
a szervezetektõl a feladatai ellátásához szükséges adatokat, információkat kérhet.”

111.  § A VET. 165.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ 165/A.  §-sal egészül ki:
„165.  § (1) A vezetékes energiarendszerekre vonatkozó jogszabályok alapján, kizárólag a Magyar Köztársaság határait
keresztezõ vezetékes energiaellátási rendszerekhez  való hozzáféréssel kapcsolatosan, a vezetékes
energiarendszerekre vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben a Hivatal hatáskörében eljárhatnak:
a) az Európai Bizottság,
b) az Energia Közösség Szabályozó Testülete és
c) az Ügynökség.
(2) Amennyiben az Ügynökség a 713/2009/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdésében, 8. cikkében vagy 9. cikk
(1) bekezdésében meghatározott esetben a Hivatal hatáskörében jár el, úgy az Ügynökség határozatának
végrehajtásáról a Hivatal gondoskodik.
(3) A Hivatal az Ügynökség minden – a Hivatalra vonatkozó 713/2009/EK rendelet szerinti – kötelezõ erejû határozatát
végrehajtja.
(4) A Hivatal együttmûködik és szükség esetén információt cserél külföldi szabályozó hatósággal és az Ügynökséggel
a) a határokon átnyúló ügyekben vagy
b) a nemzeti piacok regionális szinten történõ integrálása céljából.
(5) A Hivatal (4) bekezdés szerinti együttmûködése a külföldi szabályozó hatóságokkal az alábbi célokra irányulhat:
a) a hálózat optimális üzemeltetését biztosító megállapodások kidolgozásának elõsegítése,
b) a határkeresztezõ kapacitásallokáció és a közös szervezett villamosenergia-piacok létrehozása és támogatása,
c) a régión belüli és a régiók közötti tényleges verseny kialakulásához és az ellátásbiztonságának fokozásához
szükséges megfelelõ rendszerösszekötõ kapacitás minimális szintje biztosításának elõmozdítása, többek között új
összekapcsolások révén, a tagállamok villamosenergia-kereskedõinek megkülönböztetése nélkül,
d) az átviteli rendszerirányítókra és az egyéb piaci szereplõkre vonatkozó valamennyi, 714/2009/EK rendelet
8. cikkének (5)–(6) bekezdésében meghatározott szabályzat kidolgozásának összehangolása,
e) a szûk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó szabályok átviteli rendszerirányítók általi kidolgozásának
összehangolása,
f) a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott regionális együttmûködéshez kapcsolódó információcsere
összehangolása.
165/A.  § (1) A Hivatal az Ügynökség véleményét kérheti arra vonatkozólag, hogy egy külföldi szabályozó hatóság
határozata megfelel-e a 2009/72/EK irányelv vagy a 714/2009/EK rendelet alapján kiadott iránymutatásoknak
(a továbbiakban: iránymutatások).
(2) A Hivatal, ha úgy ítéli meg, hogy egy külföldi szabályozó hatóság villamos energia határon keresztül történõ ki- és
beszállítására vonatkozó határozata nem felel meg az iránymutatásoknak, a határozat keltétõl számított 2 hónapon
belül tájékoztathatja errõl az Európai Bizottságot.
(3) Abban az esetben, ha külföldi szabályozó hatóság vagy az Európai Bizottság az Ügynökség véleményét kéri arra
vonatkozólag, hogy a Hivatal villamos energia határon keresztül történõ ki- és beszállítására vonatkozó vagy más
határozata megfelel-e iránymutatásoknak, és az Ügynökség véleményében megállapítja, hogy a Hivatal határozata
nem felel meg azoknak, a Hivatal az Ügynökség véleményében foglaltakat annak kézhezvételétõl számított 4 hónapon 
belül köteles végrehajtani.
(4) Ha az Európai Bizottság a hivatali határozat iránymutatásoknak  való megfelelésének további kivizsgálása
tárgyában indított eljárásában megállapítja, hogy a Hivatal határozata nem felel meg az iránymutatásoknak, és ezért
határozata visszavonására kötelezi, a Hivatal köteles a határozatát 2 hónapon belül visszavonni, továbbá errõl
az Európai Bizottságot tájékoztatni. Ha az Európai Bizottság nem indít eljárást, vagy az eljárás megindításáról  szóló
határozatának keltétõl számított 4 hónapon belül nem hoz határozatot, úgy kell tekinteni, hogy nem emelt kifogást
a Hivatal határozatával szemben.
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(5) A Hivatal és a Hivatal eljárásában résztvevõ ügyfelek az Európai Bizottságnak a hivatali határozat
iránymutatásoknak  való megfelelésének további kivizsgálása tárgyában indított eljárása során az Európai Bizottság
felhívására jogosultak észrevételeket benyújtani.”

112.  § (1) A VET. 168.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal helyszíni ellenõrzést tarthat az e törvény hatálya alá tartozó vállalkozás székhelyén, telephelyén, illetve
minden olyan helyen, ahol e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységet folytatnak, továbbá ahol engedélyben
meghatározott eszközök vannak, az átviteli rendszerirányítónál és a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari
vállalkozásnál, valamint az átviteli rendszerüzemeltetõnél és az átviteli hálózat tulajdonosánál a Hivatal elõ zetes
bejelentés nélkül is tarthat helyszíni ellenõrzést. A helyszíni ellenõrzést végzõ személy részére a Hivatal
megbízólevelet állít ki, amelyet az engedélyes képviselõjének, alkalmazottjának, illetve meghatalmazottjának,
kérésére át kell adni. Az üzemi berendezéseket érintõ helyszíni ellenõrzést a munkavédelmi és mûszaki-biztonsági
elõírások megtartásával kell lefolytatni.”

(2) VET. 168.  § (4) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a § a következõ (4a) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A Hivatal eljárása során az ügyintézés határideje
a) amennyiben e törvény eltérõ rendelkezést nem tartalmaz, három hónap,
b) amennyiben a Hivatal
ba) a hálózati engedélyessel szemben e törvényben foglalt kötelezettségeinek megsértése  miatt benyújtott
panaszügyben jár el,
bb) a hálózati engedélyestõl eltérõ engedélyessel szemben felmerülõ, felhasználó által kezdeményezett
panaszügyben jár el, vagy
bc) a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás és annak átviteli rendszerirányító tagja, vagy az átviteli
rendszerüzemeltetõ és az átviteli hálózat tulajdonosa közötti panaszügyben jár el
2 hónap,
c) a korlátozott villamosenergia-kereskedelmi engedélyezési ügyekben 30 nap,
d) amennyiben a Hivatal piacelemzés alapján jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyes azonosítása vagy
kötelezettség elõírására irányuló eljárásban jár el, hat hónap, amely egy alkalommal három hónappal
meghosszabbítható.
(4a) Az elnök a Hivatal (4) bekezdés ba) és bc) pontja szerinti ügyintézési határidejét annak lejárta elõtt indokolt
esetben – a Ket. általános eljárásjogi szabályaitól eltérõen – egy alkalommal 2 hónappal, valamint a panaszt benyújtó
ügyfél beleegyezésével további 2 hónappal meghosszabbíthatja.”

(3) A VET. 168.  § (4) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[A Hivatal eljárása során az ügyintézés határideje]
„e) a 160.  § szerinti tanúsítási eljárásban a határozat meghozatalára és azzal egyidejûleg az eljárás felfüggesztésére
4 hónap, az Európai Bizottság véleményének kézhezvételét követõen vagy az Európai Bizottság 714/2009/EK rendelet
3. cikk (1) bekezdésében meghatározott eljárási határidejének letelte után az eljárás felfüggesztésének
megszüntetésére és határozat közzétételére vagy annak módosítására a 714/2009/EK rendelet 3. cikk
(2) bekezdésében meghatározott idõtartam.”

(4) A VET. 168.  § (4) bekezdése a következõ f) és g) ponttal egészül ki:
[A Hivatal eljárása során az ügyintézés határideje]
„f) amennyiben a Hivatal a 39/E.  § (2) bekezdése alapján jár el, 30 nap, és
g) árszabályozási ciklus indulását megelõzõen lefolytatott, rendszerhasználati díjak megállapítására irányuló
eljárásban hat hónap, amely egy alkalommal, három hónappal meghosszabbítható.”

(5) A VET. 168.  §-a a következõ (15a) bekezdéssel egészül ki:
„(15a) Bírósági felülvizsgálat iránti kérelem esetén nincs helye a végrehajtás felfüggesztésének, ha a határozat
a) rendszerhasználati vagy csatlakozási díjakat állapít meg,
b) a kiegyenlítõ energia meghatározásának módját és elszámolásának feltételeit hagyja jóvá,
c) a rendszerösszekötõ vezetékhez  való hozzáférés feltételeit, beleértve a kapacitásallokálás és a szûk
keresztmetszetek kezelésére vonatkozó eljárások jóváhagyását, vagy
d) a magánvezeték üzemeltetésére átmenetileg elosztót jelöl ki.”
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113.  § A VET. „A Hivatal eljárására vonatkozó szabályok” alcíme a következõ 168/A.  §-sal egészül ki:
„168/A.  § (1) A rendszerhasználati és csatlakozási díjak megállapítására irányuló eljárások szempontjából ügyfélnek
kizárólag az érintett hálózati engedélyes tekintendõ.
(2) A Hivatal rendszerhasználati vagy csatlakozási díjakat megállapító határozatának bírósági felülvizsgálatát
az érintett ügyfél a határozat közlésétõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti
a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól a Hivatal elleni kereset indításával.
(3) A rendszerhasználati vagy csatlakozási díjakat megállapító határozat bírósági felülvizsgálata iránti ügyben
a bíróság soron kívül jár el, azzal hogy a bíróság határozatát legkésõbb a felülvizsgálati kérelem benyújtását követõ
30 napig meghozza.
(4) Ha a rendszerhasználati vagy csatlakozási díjakat megállapító határozat bírósági felülvizsgálata során a bíróság
a határozatot jogerõsen hatályon kívül helyezi, mindaddig a jogerõs bírósági döntést közvetlenül megelõzõen
alkalmazott hatályos díjakat és áralkalmazási feltételeket kell alkalmazni, amíg a Hivatal által jogerõsen, a bírósági
határozat alapján új eljárásban megállapított új rendszerhasználati vagy csatlakozási díjak hatályba nem lépnek, azzal,
hogy a rendszerhasználati díjak tekintetében legkésõbb addig az idõpontig, amíg a Hivatal által, e törvény
rendelkezései szerint, a következõ naptári év vonatkozásában megállapított új rendszerhasználati díjak hatályba
lépnek.
(5) A rendszerhasználati vagy csatlakozási díjakat megállapító határozat bírósági felülvizsgálata során a határozat
részbeni hatályon kívül helyezésének nincs helye.
(6) Ha a rendszerhasználati vagy csatlakozási díjakat megállapító határozat bírósági felülvizsgálata során a bíróság
a határozatot jogerõsen részben hatályon kívül helyezi, a Hivatal a határozat bírósági felülvizsgálattal nem érintett, de
számítási szempontból attól elválaszthatatlannak minõsülõ részét a Ket. 114.  § szerint a bíróság határozatának
jogerõre emelkedésétõl számított 6 hónapon belül jogosult módosítani.”

114.  § (1) A VET. 170.  § (1) bekezdés 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„7. az engedélyezés, a tanúsítási eljárás, valamint az elektronikus ügyintézés részletes szabályait, a kérelem formai és
tartalmi, továbbá az engedély tartalmi követelményeit, az engedélyköteles tevékenységek folytatásának, az engedély
kiadásának, a mûködési engedély módosításának, meghosszabbításának és visszavonásának, az engedélyes
tevékenység folytatásának feltételei, továbbá az engedélyesek jogait és kötelezettségeit, valamint a jóváhagyásra
irányuló eljárás részletes szabályait,”
[rendeletben állapítsa meg.]

(2) A VET. 170.  § (1) bekezdés 11. és 12. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„11. a kereskedõváltásra vonatkozó részletes szabályokat,
12. a magánvezeték és a közvetlen vezeték létesítésére és üzemeltetésére, valamint a villamos energia továbbadására 
vonatkozó részletes szabályokat,”
[rendeletben állapítsa meg.]

(3) A VET. 170.  § (1) bekezdés 15. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„15. a közvetlen vezeték, a termelõi vezeték vagy a magánvezeték átminõsítésének vagy közcélúvá nyilvánításának
szabályait,”
[rendeletben állapítsa meg.]

(4) A VET. 170.  § (1) bekezdés 18. és 19. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„18. a jelentõs piaci erõ megállapítása szempontjából releváns piacok területi meghatározására, a piaci verseny
hatékonyságának elemzésére, a nem kellõen hatékony piacokon a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyesek
azonosítására és a 110–111.  §-ok szerinti kötelezettségek tartalmára, alkalmazási feltételeire,
19. az elektronikus fogyasztásmérõk felhasználóknál  való felszerelésére, az okos mérés bevezetésére és a bevezetést
elõkészítõ mintaprojektek meg valósítására vonatkozó szabályokat, ennek keretében a mintaprojektek révén
meghatározandó és szolgáltatandó információk körét, az ezzel összefüggésben elvégzendõ feladatokat,
mintaprojektmodell-választékot, a mérési és kommunikációs követelmények meghatározásához elvégzendõ
feladatokat, az adatkezelési, adatbiztonsági elõírásokat, a mintaprojektek finanszírozását, idõbeli ütemezését, és
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értékelési kritériumait, a Hivatalnak a mintaprojekt felügyeletével kapcsolatos feladatait, valamint az okos hálózatok
bevezetésére vonatkozó szabályokat,”
[rendeletben állapítsa meg.]

(5) A VET. 170.  § (1) bekezdés 21. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„21. az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyesek, valamint a rendszerhasználók közötti jogviszony
részletes szabályait, a hálózati csatlakozási szerzõdés tartalmi elemeit és rendelkezéseit, hálózati használati szerzõdés
minimális tartalmi és formai követelményeit, valamint a szerzõdésszegés eseteit és jogkövetkezményeit,”
[rendeletben állapítsa meg.]

(6) A VET. 170.  § (1) bekezdés 29. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„29. a megújuló energiaforrásból, valamint a hulladékból nyert energiával, továbbá a jogszabályban meghatározott
egyéb módon termelt villamos energia felhasználását elõsegítõ kötelezõ átvételi rendszer részletes
szabályait – különösen az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételi árát, a kötelezõ átvétel idõtartamát és
az egy erõmûre vonatkozó kötelezõ átvétel alá esõ maximális villamos energia mennyiséget – a kötelezõ átvételi
rendszer keretében végrehajtandó elszámolások részletes szabályait, az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia 
befogadásának és kötelezõ átvételének részletes szabályait, valamint az egyes termelési eljárások, különösen
a biomasszával termelt villamos energia kötelezõ átvételéhez szükséges minimális hatásfokot,”
[rendeletben állapítsa meg.]

(7) A VET. 170.  § (1) bekezdés 31. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„31. az átviteli rendszerirányító részére nyújtandó pénzügyi biztosíték nyújtásának feltételeit, módját, az alkalmazandó 
mértéket megalapozó feltételeket, valamint az átviteli rendszerirányító pénzügyi biztosítékkal kapcsolatos
tájékoztatási kötelezettségét,”
[rendeletben állapítsa meg.]

(8) A VET. 170.  § (1) bekezdés 39–40. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„39. a hálózati engedélyesek által készítendõ megfelelési program és megfelelési jelentés részletes szabályait,
valamint az átviteli rendszerirányítónál mûködõ megfelelési ellenõr szakmai alkalmasságára vonatkozó feltételeket,
jogköreire és feladataira vonatkozó részletes szabályokat,
40. a szétválasztási szabályokra, valamint a számviteli szétválasztásra vonatkozó részletes szabályokat,”
[rendeletben állapítsa meg.]

(9) A VET. 170.  § (1) bekezdés 41. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„41. a mûszaki-biztonsági hatóságok kijelölését,
42. az egyetemes szolgáltatás keretében történõ villamosenergia-vásárláshoz  való jogosultság szempontjából
az egyetemes szolgáltatóhoz tett igénybejelentésük esetén közszolgáltatásra jogosult központi költségvetési szervek
és közfeladatot ellátó intézmények, helyi önkormányzatok közfeladatot ellátó költségvetési intézményei, közfeladatot 
ellátó egyházi jogi személyek, valamint közfeladatot ellátó alapítványi fenntartású intézmények körét,”
[rendeletben állapítsa meg.]

(10) A VET. 170.  § (1) bekezdése a következõ 43. ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„43. a hálózatfejlesztési tervre vonatkozó szempontrendszert”
[rendeletben állapítsa meg.]

(11) A VET. 170.  § (2) bekezdés 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„2. az elosztó és az egyetemes szolgáltató által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhetõ egyéb
szolgáltatások körét és annak díjait, a felhasználó szerzõdésszegése esetén külön díj ellenében végezhetõ
szolgáltatások körét és azok díjait, valamint az elosztó által az engedélyesek részére külön díj ellenében végezhetõ
szolgáltatások körét és azok díjait ”
[rendeletben állapítsa meg.]
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(12) A VET. 170.  § (2) bekezdés 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„6. a kapcsoltan termelt villamos energia mennyisége megállapításának számítási módját, valamint a kapcsoltan
termelt villamos energia mennyiségének igazolására vonatkozó eljárás részletes szabályait,”
[rendeletben állapítsa meg.]

(13) A VET. 170.  § (2) bekezdés 8–9. pontja a következõ rendelkezéssel egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„8. a felhasználók mérési adataihoz történõ hozzáférés szabályait, az adatok formátumát, a mérési adatok felhasználók, 
valamint a villamosenergia-kereskedõk részére történõ átadásával kapcsolatos eljárás rendjét,
9. a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energiára vonatkozó eredetigazolásra
figyelemmel a megújuló energiaforrásokból elõállított vagy felhasznált energia meghatározására és részarányának
számítására vonatkozó eljárás szabályait, valamint a megújuló energiaforrásokból elõállított vagy felhasznált energia
mennyiségének számítási módját energiaforrásonként és felhasználási módonként,”
[rendeletben állapítsa meg.]

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

(15) A VET. 170.  § (2) bekezdés 16. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„16. a szélerõmû létesítésére irányuló pályázat kiíróját, kiírásának feltételeit, a pályázati kiírás közzétételének
szabályait, minimális tartalmi követelményeit, valamint a pályázati eljárás szabályait,”
[rendeletben állapítsa meg.]

(16) A VET. 170.  § (2) bekezdés 18. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„18. az elsõdleges energiaforrás választásának és felhasználásának az új termelõ kapacitások engedélyezése során
történõ korlátozásának részletes szabályait,”
[rendeletben állapítsa meg.]

115.  § (1) A VET. 171.  §-a a következõ (5f) bekezdéssel egészül ki:
„(5f) Az (5) bekezdés alapján kiadott határozatok 2011. július 1-jén hatályukat vesztik.”

(2) A VET. 171.  §-a a következõ (5g) bekezdéssel egészül ki:
„(5g) E törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított 171.  § 
(5a) bekezdését annak hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

(3) A VET. 171.  §-a a következõ (5h) bekezdéssel egészül ki:
„(5h) E törvények az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított 11.  §
(3) bekezdésének hatálybalépését megelõzõen hatályos 11.  § (3) bekezdése alapján, valamint e törvény
felhatalmazása alapján kiadott, a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos
energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezõ átvételérõl és átvételi áráról  szóló külön jogszabály
alapján a hõvel kapcsoltan termelt villamos energia kötelezõ átvétel keretében történõ értékesítésére vonatkozó,
az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia mennyiségét és a kötelezõ átvétel idõtartamát meghatározó
hatósági határozattal szabályozott értékesítési jogosultságok – a megújuló energiaforrásból vagy a hulladék, mint
energiaforrásból kapcsoltan termelt villamos energiával esetét kivéve – 2011. július 1-jétõl megszûnnek.”

116.  § A VET 173.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A hálózati engedélyes a 124.  § (2) bekezdés szerinti jogokat érvényesítheti az energetikai tárgyú törvények
módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvény hatálybalépését megelõzõen kiadott jogerõs vezetékjoga, vagy jogerõs
üzemeltetési engedélye alapján.”
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117.  § (1) A VET 174.  § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) E törvény 116.  § (3) bekezdésének az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel
megállapított d) pontjának hatálybalépést megelõzõen épült csatlakozó berendezések jogszerûen fennmaradnak
azzal, hogy ezen csatlakozó berendezésekre
a) amennyiben az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított
d) pontjának hatálybalépését megelõzõ 90 napon belül épült meg, akkor az üzemeltetési engedélyezési eljárás, és
b) amennyiben az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított
d) pontjának hatálybalépését megelõzõ 90 napon megelõzõen épült meg, akkor
e törvény, valamint a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról  szóló kormányrendelet
szabályait alkalmazni kell.
(2) Az átviteli rendszerirányító az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel
megállapított 25.  § (4) bekezdése szerinti hálózatfejlesztési tervet elsõ alkalommal 2011. október 1-jéig nyújtja be
jóváhagyásra a Hivatalhoz. A Hivatal az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel
megállapított 25.  § (6) bekezdése szerinti értékelését elsõ alkalommal 2012. június 30-ig készíti el.”

(2) A VET 174.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A villamos energiáról  szóló 2001. évi CX. törvény 98.  § (1) bekezdése szerinti, a rendszerirányítási díj részeként
az átállási költségek térítése céljából beszedett pénzeszköz kezelésére az átviteli rendszerirányító által létrehozott
elkülönített számla e törvény hatálybalépésének napjára vonatkozó egyenlegét az átviteli rendszerirányító
bevételként számolhatja el. Ezt a bevételt az átviteli rendszerirányítási díj szabályozásánál csökkentõ tételként
figyelembe kell venni.”

118.  § A VET. 175.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal a 11/A.  § (1) bekezdés szerinti felülvizsgálatot elsõ alkalommal 2013. június 30-ig készíti el.”

119.  § (1) A VET 176.  § (3) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Azon felhasználók esetében, akik 2011. július 1-jén írásba foglaltan nem rendelkeznek külön hálózat használati és
villamosenergia-vásárlási szerzõdéssel, az érintett engedélyesek és felhasználók – a Vhr. szerinti ütemezéssel – 2014.
december 31-ig kötelesek az e törvény és a Vhr. rendelkezései szerinti új szerzõdéseket írásba foglalni.
(3a) A szerzõdéseket az érintett engedélyes igazolható módon eljuttatja minden, addig az idõpontig írásba foglalt
szerzõdéssel nem rendelkezõ felhasználó részére, és ezzel egyidejûleg tájékoztatja a felhasználót az írásba foglalás
elmaradásának jogkövetkezményeirõl. Az e és a (3) bekezdésben foglalt elõírások betartását a Hivatal a Vhr.-ben
meghatározott módon és gyakorisággal ellenõrzi, és nem teljesítés esetén a 96.  § alapján bírságot szabhat ki.”

(2) A VET. 176.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A hálózati engedélyes az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel módosított
43.  § (1) bekezdés szerinti, a villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó számlázás alapjául szolgáló mérési adatok
gyûjtésének és az elszámolás alapját képezõ mennyiségek egyezõségének, valamint az energetikai tárgyú törvények
módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel módosított 44.  § szerinti kezdõ és záró mérõállásra vonatkozó
tájékoztatási kötelezettségének legkésõbb 2011. július 1-jétõl köteles eleget tenni.”

120.  § A VET. 177.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„177.  § (1) Amennyiben a felhasználó az átviteli rendszerre 2011. július 1-jét megelõzõen csatlakozott, az energetikai
tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított 27.  § (3b) bekezdés szerinti
feszültségszint korlátozás a csatlakozási pont tekintetében nem alkalmazható.
(2) Amennyiben a lakossági fogyasztó az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel
megállapított 47.  § (7) bekezdés a) pontjának hatálybalépésekor fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelemben
van, kikapcsolására az e törvénynek a fizetési kötelezettség esedékességekor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Amennyiben a védendõ fogyasztó kikapcsolásának az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi
XXIX. törvénnyel megállapított 64.  § (5) bekezdés hatálybalépésekor az abban meghatározott feltételek fennállnak,
kikapcsolására az e törvénynek a fizetési kötelezettség esedékességekor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) E törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított 63.  §
(3) bekezdését annak hatálybalépése után kezdõdõ elévülésekre kell alkalmazni.”
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121.  § A VET. a következõ 177/A.  §-sal egészül ki:
„177/A.  § (1) Az okos mérési rendszerek bevezetése és az ehhez kapcsolódó – a hosszú távú költségeket és hasznokat
bemutató – 2012. szeptember 3-ig elvégzendõ értékelés megalapozása érdekében a hálózati engedélyesek okos
mérésre vonatkozó mintaprojekteket folytathatnak.
(2) A felhasználók az (1) bekezdés szerinti mintaprojektek végrehajtásában kötelesek együttmûködni, és
a mintaprojekt mûszaki elõfeltételeit biztosító mérõ felszerelését tûrni. Az együttmûködés keretében a hálózati
engedélyesek az érintett felhasználók részére a mintaprojektekrõl tájékoztatást nyújtanak.
(3) A hálózati engedélyes a mintaprojekt végrehajtásával a felhasználóknak költséget és kárt nem okozhat, azzal
összefüggésben díjat nem számolhat fel, a felhasználó villamosenergia-vásárlási szerzõdésébõl eredõ jogait és
kötelezettségeit a felhasználóra nézve hátrányosan nem befolyásolhatja.
(4) A felhasználó (2) bekezdés szerinti kötelezettségének megszegése esetén a hálózati engedélyes a 33/A.  §-ban
meghatározott elõírások szerint jár el.
(5) A hálózati engedélyes a mintaprojektet az okos mérésrõl  szóló jogszabály alapján a Hivatal felügyeletével folytatja. 
A hálózati engedélyes a mintaprojekt megkezdése elõtt a Hivatalt a mintaprojekt leírásának bemutatásával,
a mintaprojekt lezárását követõen a mintaprojekt eredményeit és az azok alapján tett megállapításokat tartalmazó
dokumentum átadásával tájékoztatja.”

122.  § A VET. 178.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 2011. július 1-jét megelõzõen indult engedélyezési eljárásokat e törvénynek az energetikai tárgyú törvények
módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései szerint kell lefolytatni, azzal, hogy a Hivatal
nem kérheti a már rendelkezésére álló iratok ismételten történõ benyújtását.”

123.  § (1) A VET. 178/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„178/A.  § (1) A 2009. szeptember 3-án átviteli rendszerirányítási engedéllyel rendelkezõ engedélyes legkésõbb
2011. május 31-ig köteles kérelmezni a Hivatalnál a tanúsítási eljárás megindítását.
(2) A kérelemben a kérelmezõ részletesen igazolja és bemutatja, hogy legkésõbb 2012. március 3-ától miként felel
meg az átviteli rendszerirányítóra ezen idõponttól kezdõdõen vonatkozó szétválasztási szabályoknak.
(3) Az átviteli rendszerirányító az eredményes tanúsítást kimondó határozat közlésétõl számított 30 napon belül
köteles új átviteli rendszerirányítási engedély iránti kérelmet benyújtani, és azzal egyidejûleg a megfelelési
programját, valamint üzletszabályzatát jóváhagyásra benyújtani.
(4) Az (1) és (3) bekezdésben foglaltak végrehajtása során a kérelmezõ nem mentesül az igazgatási szolgáltatási
díjfizetési kötelezettsége alól, azzal, hogy a tanúsítási eljárás lefolytatása iránti kérelem elbírálásáért fizetendõ
igazgatási szolgáltatási díj megegyezik az átviteli rendszerirányítási mûködési engedély iránti kérelem elbírálásáért
fizetendõ díjjal.
(5) Az átviteli rendszerirányító az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvény
hatálybalépésekor hatályos átviteli rendszerirányításra vonatkozó mûködési engedélye az e törvénynek az energetikai 
tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel módosított rendelkezései alapján kiadott mûködési
engedélyének közléséig vagy a Hivatal annak visszavonására irányuló határozatának jogerõre emelkedéséig
hatályban marad. Eddig az idõpontig az átviteli rendszerirányító az átviteli rendszerirányítóra vonatkozó szabályoknak 
tekintetében az átviteli rendszerirányításra vonatkozó mûködési engedélyének és az annak kiadása alapjául szolgáló
jogszabályoknak a szabályokra vonatkozó rendelkezései irányadóak.”

(2) A VET. a következõ 178/B.  §-sal és 178/C.  §-sal egészül ki:
„178/B.  § (1) A Hivatal a rendszerhasználati és a csatlakozási díjakat, valamint alkalmazásuk feltételeit elsõ alkalommal
2012. január 1-jei hatállyal állapítja meg az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvény
hatálybalépését megelõzõen a Hivatal által a 2009–2012. közötti idõszakra vonatkozóan a villamos energia
rendszerhasználati díjak szabályozásáról kiadott módszertani útmutató alapján.
(2) A Hivatal az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított 142.  §
(6) bekezdés szerinti költség-felülvizsgálatot elsõ alkalommal 2012. december 31-ig folytatja le.
(3) A 2011. július 1-jét megelõzõen létesített magánvezetékek üzemeltetésére e törvénynek az energetikai tárgyú
törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni. Az energetikai
tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított 74.  § (1) bekezdés h) pontjának
hatálybalépését megelõzõen magánvezeték létesítésére, mûködtetésére, a vezeték kapacitásának megváltoztatására, 
valamint mûködésének szüneteltetésére kiadott engedélyek és a 88.  § (4) bekezdésének az energetikai tárgyú
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törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított hatályon kívül helyezését megelõzõen kiadott
egyszerûsített villamosenergia-kereskedelmi engedélyek az engedélyekben meghatározott ideig hatályban
maradnak.
(4) Az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított 39.  §
(3) bekezdésében és a 66/A.  § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek az energetikai tárgyú törvények
módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvény hatálybalépését megelõzõen létesített magánvezeték tulajdonosa
legkésõbb 2011. december 31-ig köteles eleget tenni.
(5) A 2011. július 1-jén fennálló, az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel
megállapított 66.  §–66/A.  § hatálybalépését megelõzõen nem engedélyköteles magánvezetéken történõ villamos
energia továbbadásra és vételezésre  való jogosultság továbbra is jogszerûen fennmarad azzal, hogy a továbbadás,
vagy vételezés feltételei vonatkozásában e törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi
XXIX. törvénnyel megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6) A 2010. július 1-jét megelõzõen létesített, közvetlen vezetéknek minõsülõ vezetékek üzemeltetésére e törvénynek
az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított rendelkezéseit kell
alkalmazni azzal, hogy a 2011. július 1-jét megelõzõen e törvény 74.  § (1) bekezdés i) pontja alapján közvetlen vezeték
létesítésére kiadott engedélyek továbbra is hatályban maradnak.
(7) A közvetlen vezeték engedélyese, aki 2011. július 1-jét megelõzõen e törvény 74.  § (1) bekezdésének i) pontja
szerint közvetlen vezetéket létesített, amennyiben a közvetlen vezetékre kapcsolódó vételezõ a közcélú hálózathoz
közvetlenül is csatlakozik, köteles a hálózati engedélyessel e törvénynek az energetikai tárgyú törvények
módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított 38.  § (3) bekezdésében foglaltak szerint megállapodni és
a megállapodást a Hivatalhoz legkésõbb 2011. december 31-ig benyújtani.
178/C.  § A Hivatal e törvény rendelkezései alapján hozott – a kötelezõ átvétel mennyiségét és idõtartamát
meghatározó – határozataira, amennyiben azok jogerõre emelkedését követõen a határozatokban megjelölt
kereskedelmi üzembe helyezési idõponttól a termelõ kereskedelmi üzemét nem kezdte meg, e törvény 91.  § (1) és
(4) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik e törvény 171.  § (6) bekezdése
alapján hozott, kötelezõ átvétel idõtartamának meghosszabbítására vonatkozó határozatokra.”

124.  § A VET. 184.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„184.  § (1) E törvény 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 irányelvnek  való megfelelést
szolgálja.
(2) E törvény 3.  § 28. pontja, 3.  § 30. pontja és 3.  § 40. pontja a hasznos hõigényen alapuló kapcsolt energiatermelés
belsõ energiapiacon  való támogatásáról és a 92/42/EGK irányelv módosításáról  szóló 2004. február 11-i 2004/8/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk b)–d) pontjának  való megfelelést szolgálja.
(3) E törvény 3.  § 4. pontja, 3.  § 13a. pontja és 3.  § 47. pontja a megújuló energiaforrásból elõállított energia
támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követõ hatályon kívül
helyezésérõl  szóló 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk e) és j) pontjának,
valamint 4. cikk (1) bekezdésének  való megfelelést szolgálja.
(4) Ez a törvény
a) a villamos energia határokon keresztül történõ kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési
feltételekrõl és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2009. július 13-i, 714/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
b) 16.  § p) pontja az átvitelirendszer-üzemeltetõk közötti ellentételezések mechanizmusára és az átviteli díjak
szabályozásának közös elveire vonatkozó iránymutatás megállapításáról  szóló 2010. szeptember 23-i, 838/2010/EU
európai bizottsági rendelet,
c) az Energiaszabályozók Együttmûködési Ügynökségérõl  szóló, 2009. július 13-i, 713/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet, és
d) 170.  § (1) bekezdés 26. pontja
da) az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintõ beruházási projekteknek a Bizottság részére  való
bejelentésérõl és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2010. június 24-i, 617/2010/EU, Euratom
európai tanácsi rendelet és
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db) az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintõ beruházási projekteknek a Bizottság részére  való
bejelentésérõl  szóló 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról  szóló 2010. szeptember 21-i,
833/2010/EU, Euratom európai bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

125.  § (1) A VET. 1.  § f) pontjában a „Közösség” szövegrész helyébe az „Unió” szöveg, 2.  § (1) bekezdés b) pontjában
az „irányítására, rendszerszintû szolgáltatásaira,” szövegrész helyébe az „irányítására,” szöveg, 3.  § 2. pontjában
a „rendszerösszekötõ” szövegrész helyébe a „határkeresztezõ” szöveg, 3.  § 9. pontjában az „a felhasználói csatlakozási
pontra  való eljuttatás” szövegrész helyébe az „csatlakozási pontra  való eljuttatása” szöveg, 3.  § 12. pontjában
a „rendszer által” szövegrész helyébe a „rendszer alapján” szöveg, 3.  § 21. pontjában az „a közcélú hálózat” szövegrész
helyébe „az átviteli hálózat” szöveg, 3.  § 24. pontjában a „nem haladja meg” szövegrész helyébe az „egy csatlakozási
ponton nem haladja meg” szöveg, 3.  § 25. pontjában a „villamosenergia-ipari tevékenységre” szövegrész helyébe
a „tevékenység végzésére” szöveg, a „más, nem villamosenergia-ipari” szövegrész helyébe a „más” szöveg, 3.  §
32. pontjában a „teljesítõképességû” szövegrész helyébe a „névleges teljesítõképességû” szöveg, 3.  § 41. pontjában
az „a közvilágítás” szövegrész helyébe az „az elosztó hálózat részének nem minõsülõ, az elosztó tulajdonában lévõ,
a közvilágítás” szöveg, 3.  § 53. pontjában az „egyensúlyának biztosítása” szövegrész helyébe a „egyensúlyának”
szöveg, a „nyújtott” szövegrész helyébe a „biztosított” szöveg, 3.  § 61. pontjában az „ , ellenérték fejében történõ
továbbítása” szövegrész helyébe a „történõ értékesítése” szöveg lép.

(2) A VET. 4.  § (1) bekezdésében a „teljesítõképességû” szövegrészek helyébe a „névleges teljesítõképességû” szöveg, 4.  §
(2) bekezdésében az „az (1) bekezdésben meghatározott engedélye alapján” szövegrész helyébe
az „– az (1) bekezdésben meghatározott esetben engedélye alapján –” szöveg, 5.  § (1) bekezdés b) pontjában
a „villamosenergia-ipari tevékenység” szövegrész helyébe a „tevékenység” szöveg, 5.  § (3) bekezdésében
az „A rendszerirányító” szövegrész helyébe az „Az átviteli rendszerirányító” szöveg, 5.  § (4) bekezdésében az „erõmûvi
teljesítõképesség vagy villamosenergia-termelés” szövegrész helyébe az „erõmûvi teljesítõképesség” szöveg, 6.  §
(1) bekezdésében a „teljesítõképességû” szövegrész helyébe a „névleges teljesítõképességû” szöveg, 7.  §
(5) bekezdésében az „az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyesek külön jogszabályban” szövegrész
helyébe az „a hálózati engedélyesek külön jogszabályban és a Hivatal határozatában” szöveg, a „szabályozása”
szövegrész helyébe a „megállapítása” szöveg, 8.  § (2) bekezdésében az „intézkedések és hálózati fejlesztések”
szövegrész helyébe az „intézkedések” szöveg, 8.  § (3) bekezdésében az „erõmû létesítésére” szövegrész helyébe
az „erõmû elvi engedélyezésére, létesítésére” szöveg, 8.  § (5) bekezdésében a „pályázatot” szövegrész helyébe
a „pályázati kiírásról  szóló értesítést” szöveg, 8.  § (6) bekezdésében az „Az (5) bekezdés szerint közzétett pályázatnak”
szövegrész helyébe az „A pályázati kiírásnak” szöveg, a 9.  § (1) bekezdésében az „a hulladék, mint energiaforrás,
valamint a kapcsoltan termelt villamos energia” szövegrész helyébe a „valamint a hulladék, mint energiaforrás”
szöveg, a 9.  § (2) bekezdésében az „a hulladék, mint energiaforrás, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia”
szövegrész helyébe a „valamint a hulladék, mint energiaforrás” szöveg lép.

(3) A VET. II. Fejezet „A megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint
a kapcsoltan termelt villamos energia termelésének elõsegítése” címében a „ , valamint a kapcsoltan termelt villamos
energia termelésének elõsegítése” szövegrész helyébe a „termelésének elõsegítése” szöveg, III. Fejezet I. címében
a „rendszerirányító feladatai” szövegrész helyébe a „rendszerirányítás” szöveg lép.

(4) A VET. 16.  §-ában az „üzemével, valamint a 9.  § alapján átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia befogadásával és
továbbításával kapcsolatban különösen” szövegrész helyébe az „üzemével kapcsolatban” szöveg, 16.  § b) pontjában
a „mûködéséhez, valamint” szövegrész helyébe a „mûködéséhez, fejlesztéséhez, valamint” szöveg, 16.  § e) pontjában
a „szabályzatokban” szövegrész helyébe a „szabályzatban” szöveg, az „a 26.  § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe
az „a 26.  §-ban és a 26/A.  §-ban” szöveg, 16.  § g) pontjában a „nyújtásához” szövegrész helyébe a „biztosításához”
szöveg, 16.  § o) pontjában az „az üzemi szabályzatban” szövegrész helyébe az „a villamosenergia-ellátási
szabályzatokban” szöveg, 17.  § (1) bekezdésében az „Az átviteli rendszerirányító jogosult a magyar
villamosenergia-rendszert képviselni a nemzetközi szervezetekben, ennek keretében különösen” szövegrész helyébe
az „Az átviteli rendszerirányító” szöveg, 17.  § (1) bekezdés a) pontjában a „regionális vagy európai rendszerszinten”
szövegrész helyébe a „regionális szinten vagy az együttmûködõ európai villamosenergia-rendszer szintjén” szöveg,
17.  § (2) bekezdésében az „a regionális vagy európai rendszerszinten” szövegrész helyébe az „a regionális szinten vagy
az együttmûködõ európai villamosenergia-rendszer szintjén” szöveg, 19.  §-ában az „a 13.  §-ban” szövegrész helyébe
az „a 16.  §-ban” szöveg, 21.  § (1) bekezdésében az „a 13.  §-ban” szövegrész helyébe az „a 16.  §-ban” szöveg,
az „egyértelmûen megadott, Magyarországon belüli” szövegrész helyébe az „egyértelmûen megadott” szöveg,
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22.  §-ában az „A rendszerirányító” szövegrész helyébe az „Az átviteli rendszerirányító” szöveg, a „költségeit”
szövegrész helyébe az „indokolt költségeit” szöveg, a 23.  §-ában a „további feladatainak” szövegrész helyébe
a „feladatainak” szöveg lép.

(5) A VET. 24.  § (1) bekezdés a) pontjában a „hatékonyan és a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével”
szövegrész helyébe a „hatékonyan és megbízhatóan, a környezetvédelmi követelmények, valamint
az ellátásbiztonság figyelembevételével” szöveg, 24.  § (3) bekezdésében a „nem befolyásoló, villamosenergia-ellátási
szabályzatokban meghatározott elosztó hálózat” szövegrész helyébe a „nem befolyásoló elosztó hálózat” szöveg, 27.  § 
(5) bekezdésében a „jogszabályban” szövegrész helyébe a „Hivatal határozatában” szöveg lép.

(6) A VET. 31.  § b) pontjában az „az üzemi szabályzatban” szövegrész helyébe az „a villamosenergia-ellátási
szabályzatokban” szöveg, 31.  § c) pontjában a „kétévente” szövegrész helyébe az „évente” szöveg, 32.  §
(1) bekezdésében a „villamos energiát és erõmûvi kapacitást” szövegrész helyébe a „villamos energiát” szöveg,
a „nyilvánosan, vagy a szervezett villamosenergia-piacon beszerezni.” szövegrész helyébe a „nyilvánosan beszerezni.”
szöveg, 33.  §-ában a „további feladatainak” helyébe a „feladatainak” szöveg lép.

(7) A VET. 36.  § (1) bekezdés d) pontjában az „összekapcsolt villamosenergia-rendszer” szövegrész helyébe
az „együttmûködõ villamosenergia-rendszer” szöveg, 36.  § (2) bekezdésében a „szüneteltetheti, elõre fizetõ mérõ
felszereléséhez kötheti” szövegrész helyébe a „vagy szüneteltetheti” szöveg, a „szünetelésre, elõre fizetõ mérõ
felszereléséhez kötésre” szövegrész helyébe az „és szünetelésre” szöveg, 36.  § (2) bekezdés g) pontjában
az „alkalmazandók.” szövegrész helyébe az „alkalmazandók, vagy” szöveg, 36.  § (8) bekezdésében az „átviteli és
az elosztó” szövegrész helyébe az „átviteli vagy elosztó” szöveg, a 37.  § (1) bekezdésében az „a villamos energia
határon keresztül történõ szállítása esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekrõl  szóló, 2003. június 26-i
1228/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1228/2003/EK rendelet) 7. cikkében”
szövegrész helyébe az „a 714/2009/EK rendelet 17. cikkében” szöveg, 37.  § (2) bekezdésében az „Az 1228/2003/EK
rendelet 7. cikke” szövegrész helyébe az „A 714/2009/EK rendelet 17. cikk” szöveg lép.

(8) A VET. 40.  § (1) bekezdésében a „módon és határidõre” szövegrész helyébe a „módon” szöveg, 40.  § (5) bekezdésében
a „felhasználó részére” szövegrész helyébe a „rendszerhasználó részére” szöveg, 40.  § (7) bekezdésében az „elosztói
engedélyes” szövegrész helyébe az „elosztó vagy a közvilágításra kötelezett” szöveg, a „köteles” szövegrész helyébe
az „az elosztó köteles” szöveg, az „idõpontban” szövegrész helyébe a „napon” szöveg, 41.  § (1) bekezdésében
a „kapcsolódásához” szövegrész helyébe a „csatlakozásához” szöveg lép.

(9) A VET. 46.  § (2) bekezdésében a „jogok” szövegrész helyébe a „jogok illetik” szöveg, 47.  § (10) bekezdésében
a „A hálózati engedélyes” szövegrész helyébe az „Az elosztó” szöveg, a „haladéktalanul” szövegrész helyébe a „24 órán
belül” szöveg, 48.  §-ban az „egyetemes szolgáltatót” szövegrész helyébe az „egyetemes szolgáltatót e törvény szerinti
feltételekkel” szöveg, 51.  § (1) bekezdésében az „ezáltal a felhasználók” szövegrész helyébe az „ezáltal az érintett
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók” szöveg, az „érintett felhasználók” szövegrész helyébe az „érintett
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók” szöveg, 52.  § (2) bekezdésében a „gazdálkodó szervezet vezetõje”
szövegrész helyébe a „gazdálkodó szervezet” szöveg lép.

(10) A VET. 57.  § (1) bekezdésében a „159.  § s) pontja” szövegrész helyébe a „159.  § (5) bekezdés” szöveg, 57.  §
(2) bekezdésében az „a 143.  § (5) és (6) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a 143/A.  § (2) és (3) bekezdésében”
szöveg, 58.  § (1) bekezdésében a „szerint” szövegrész helyébe a „szerint írásban” szöveg, 59.  § (4) bekezdés
a) pontjában az „és” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg, 59.  § (7) bekezdésében a „6 hónapon” szövegrész helyébe
a „3 hónapon” szöveg, 61.  § (1) bekezdésében az „útján” szövegrész helyébe az „útján, valamint a szervezett
villamosenergia-piacon írásban” szöveg, 62.  § (1) bekezdésében az „az egyetemes szolgáltatóval vagy a kereskedõvel”
szövegrész helyébe az „a villamosenergia-kereskedõvel” szöveg, 62.  § (1) bekezdés f) pontjában a „szerzõdés
megszüntetésének” szövegrész helyébe a „szerzõdés meghosszabbításának, megszüntetésének” szöveg, 62.  §
(2) bekezdés b) pontjában a „közzétenni,” szövegrész helyébe a „közzétenni, és” szöveg, 62.  § (3) bekezdésében
az „a 143.  § (5) és (6) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a 143/A.  § (2)–(3) bekezdésében” szöveg, 62.  §
(7) bekezdésében a „6 hónapon” szövegrész helyébe a „3 hónapon” szöveg, 64.  § (1) bekezdésében az „Az egyetemes
szolgáltatásra jogosult,” szövegrész helyébe az „A” szöveg, 64.  § (6) bekezdésében az „aki a (2) és” szövegrész helyébe
az „aki a (3) és” szöveg, 64.  § (7) bekezdésében a „felszerelésének költségei” szövegrész helyébe a „felszerelésének és
a fogyasztásmérõ bekötéséhez szükséges mérõhely-átalakítás költsége” szöveg, 64.  § (8) bekezdésében a „védendõ
fogyasztó” szövegrészek helyébe a „szociálisan rászoruló fogyasztó” szöveg, 65.  § (5) bekezdésében az „a 64.  §
(2) bekezdésére,” szövegrész helyébe az „a 64.  § (3)” szöveg, az „a (4)–(5) bekezdés” szövegrész helyébe az „a (2),
(4)–(5) bekezdés” szöveg, 65.  § (6) bekezdésében az „orvosi szakvéleménnyel igazolhatóan” szövegrész helyébe
a „szakorvosi véleményen alapuló, a Vhr. szerinti igazolás alapján” szöveg, 67.  § b) pontjában
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az „a villamosenergia-kereskedelemre,” szövegrész helyébe „a villamosenergia-kereskedelemre, az elszámolási-mérési 
adatok gyûjtésének, feldolgozásának és szolgáltatásának minimális tartalmi elemeire,” szöveg, 72.  § (3) bekezdésében
az „A felhasználókkal” szövegrész helyébe az „A (4a) bekezdésben foglaltak szerinti eltéréssel a felhasználókkal”
szöveg, az „egyébként a felhasználók lényeges jogos érdekeit sérti.” szövegrész helyébe a „lényeges jogos érdeket
sért.” szöveg, 72.  § (5) bekezdésében a „megfelel a jogszabályokban,” szövegrész helyébe a „megfelel az e törvényben
és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban,” szöveg, 73.  § (2) bekezdésében a „szerzõdést és” szövegrész
helyébe a „szerzõdést vagy” szöveg, 73.  § (2) bekezdés a) pontjában az „a 143.  § (4)–(6) bekezdésében,” szövegrész
helyébe a „143/A.  § (2)–(3) bekezdésében,” szöveg, 73.  § (5) bekezdésében az „a szerzõdés felmondására.” szövegrész
helyébe az „a szerzõdést a 62.  § (4) bekezdése szerint felmondani.” szöveg, 73.  § (6) bekezdésében a „szerzõdést.”
szövegrész helyébe a „szerzõdést a 62.  § (4) bekezdése szerint.” szöveg, a 74.  § (1) bekezdésében a „teljesítõképességû” 
szövegrészek helyébe a „névleges teljesítõképességû” szöveg, a „teljesítményének” szövegrész helyébe a „névleges
teljesítõképességének” szöveg, 79.  §-ában a „törvény alapján” szövegrész helyébe a „törvény (a továbbiakban: Get.)
alapján” szöveg, 80.  § (1) bekezdésében a „teljesítõképességû” szövegrész helyébe a „névleges teljesítõképesség”
szöveg, 80.  § (3) és (4) bekezdésében a „teljesítõképességû” szövegrészek helyébe a „névleges teljesítõképességû”
szöveg lép.

(11) A VET. „50 MW, és ezt meghaladó teljesítõképességû erõmû létesítésére vonatkozó engedély” alcímében
a „teljesítõképességû” szövegrész helyébe a „névleges teljesítõképességû” szöveg lép.

(12) A VET. 81.  § (1) bekezdésében a „teljesítõképességû” szövegrész helyébe a „névleges teljesítõképességû” szöveg,
a „birtokában” szövegrész helyébe a „közlését követõen” szöveg és 81.  § (3) bekezdésében a „két évre” szövegrész
helyébe a „három évre” szöveg lép.

(13) A VET. „Az erõmû bõvítésére, teljesítõképességének növelésére, valamint a villamosenergia-termelés
megszüntetésére vonatkozó engedély” alcímében a „teljesítõképességének” szövegrész helyébe a „névleges
teljesítõképességének”, a „valamint a villamosenergia-termelés” szövegrész helyébe a „villamosenergia-termelés
szüneteltetésére, valamint” szöveg lép.

(14) A VET. 82.  § (1) bekezdésében a „teljesítõképességének” szövegrész helyébe a „névleges teljesítõképességének”
szöveg, a „megszüntetésére” szövegrész helyébe a „szüneteltetésére, megszüntetésére” szöveg, 82.  §
(2) bekezdésében a „teljesítõképességének” szövegrész helyébe a „névleges teljesítõképességének” szöveg,
a „teljesítõképesség” szövegrészek helyébe a „névleges teljesítõképesség” és az „50 MW-os teljesítõképességet,”
szövegrész helyébe az „50 MW-ot” szöveg lép.

(15) A VET. „50 MW és ezt meghaladó teljesítõképességû erõmûre vonatkozó mûködési engedély” alcímében
a „teljesítõképességû” szövegrész helyébe a „névleges teljesítõképességû” szöveg lép.

(16) A VET. 83.  § (1) bekezdésében az „A termelõ” szövegrész helyébe az „A termelõi engedélyes” szöveg, a „termelni,
felhasználni” szövegrész helyébe a „termelni” szöveg, 85.  § (4) bekezdésében az „az egyszerûsített engedélyben”
szövegrész helyébe az „a magánvezeték létesítési engedélyben” szöveg, a „159.  § n) pontjában,” szövegrész helyébe
a „159.  § (1) bekezdés 9. pontjában,” szöveg, 86.  § (4) bekezdésében az „átviteli rendszerirányítónak.” szövegrész
helyébe az „átviteli rendszerirányítónak és a csatlakozás biztosítására jogosult elosztónak.” szöveg, 86.  §
(5) bekezdésében a „159.  § n) pontjában,” szövegrész helyébe a „159.  § (1) bekezdés 9. pontjában,” szöveg, a 86.  §
(5) bekezdés b) pontjában az „üzemeltetõje” szövegrész helyébe az „engedélyese” szöveg, 88.  § (3) bekezdésében
a „valamint” szövegrész helyébe a „valamint a feltételek fennállását hitelt érdemlõen igazolja, és a Magyar Köztársaság
területén irodát tart fenn, amelynek elérhetõségét a Hivatal részére folyamatosan biztosítja.” szöveg, 89.  §
(2) bekezdésében a „jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „részvénytársaság”
szöveg, 89.  § (3) bekezdés d) pontjában az „a szétválasztásra vonatkozó jelen törvényben” szövegrész helyébe az „az
55.  § (5) bekezdésében” szöveg, 92.  § (1) bekezdésében az „elõ zetes jóváhagyó határozata” szövegrész helyébe
a „hozzájáruló határozata is” szöveg, a „bejegyzésre irányuló” szövegrész helyébe a „bejegyzésre
(változásbejegyzésére) irányuló” szöveg, 92.  § (3) bekezdésében az „elõ zetes jóváhagyó” szövegrész helyébe
a „hozzájáruló” szöveg, 92.  § (4) bekezdésében az „uralmi szerzõdést érvényesen nem lehet kötni, és” szövegrész
helyébe a „uralmi szerzõdés nem köthetõ, és az ilyen szerzõdés semmis, továbbá” szöveg, 93.  § (3) bekezdésében
az „Az (1)–(2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Az (1)–(2a) bekezdésében” szöveg, a „földgázellátásról  szóló
törvény” szövegrész helyébe a „Get.” szöveg, 93.  § (4) bekezdésében az „Az (2) bekezdés” szövegrész helyébe az „Az
(1) bekezdés szerinti bejelentés nem alkalmazandó a közvetlen vezeték és magánvezeték engedélyesére, továbbá
a (2) bekezdés” szöveg, 93.  § (4) bekezdés c) pontjában az „esetében.” szövegrész helyébe az „esetében vagy” szöveg,
95.  § (2) bekezdésében a „megtagadhatja,” szövegrész helyébe a „megtagadja,” szöveg, 96.  § (1) bekezdésében az „az
1228/2003/EK tanácsi” szövegrészek helyébe az „a 714/2009/EK” szöveg, az „iránymutatásokban,” szövegrész helyébe
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az „általános hatályú közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusban, uniós jogi rendelkezésben, az Ügynökség
az Energiaszabályozók Együttmûködési Ügynökségérõl  szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (a továbbiakban: 713/2009/EK rendelet) alapján kiadott kötelezõ erejû határozatában,” szöveg,
az „üzletszabályzatokban, illetõleg” szövegrész helyébe az „üzletszabályzatában, vagy” szöveg, 96.  § (2) bekezdésében 
a „nem engedélyköteles magánvezetéken” szövegrész helyébe a „2011. július 1-je elõtt létesített nem engedélyköteles 
magánvezetéken és a 39.  § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott célokból egy épületen belül létesített
magánvezetéken” szöveg lép.

(17) A VET. 131.  § (1) bekezdésében az „A beruházó” szövegrész helyébe az „Az építtetõ” szöveg, 131.  § (2) bekezdésében
az „a beruházó” szövegrész helyébe az „az építtetõ” szöveg, 132.  § (1) bekezdésében a „beruházó vagy a termelõi
vezeték engedélyese” szövegrész helyébe az „az építtetõ vagy a termelõi vezeték engedélyese” szöveg,
a „vezetékjogot” szövegrész helyébe az „elõmunkálati- és vezetékjogot” szöveg, az „A beruházó” szövegrész helyébe
az „Az építtetõ” szöveg, az „a vezetékjogi engedély alapján a 122.  § (2) bekezdésében,” szövegrész helyébe az „az
elõmunkálati jog alapján a 122.  § (2) bekezdésében és vezetékjogi engedély alapján” szöveg, 132.  § (2) bekezdésében
az „A beruházó,” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdésben említett vezetékek kivételével az építtetõ,” szöveg,
137.  §-ában az „és a célvezeték” szövegrész helyébe az „és a csatlakozó berendezés” szöveg, 141.  § (8) bekezdésében
a „jogszabály megsértésével” szövegrész helyébe a „hatósági árat megállapító Hivatali határozat vagy jogszabály
megsértésével” szöveg, 141.  § (9) bekezdésében a „142.  § (11) bekezdése, illetve 143.  § (3) bekezdése” szövegrész
helyébe a „142/B.  § (1) bekezdése és 143.  § (6) bekezdése” szöveg, a „143.  § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „143.  §
(3)–(3a) bekezdése” szöveg, 143.  § (2) bekezdésében a „hatékonyan mûködõ” szövegrész helyébe
a „villamosenergia-piaci árak, továbbá a hatékonyan mûködõ” szöveg, az „és összehasonlító” szövegrész helyébe
a „valamint összehasonlító” szöveg lép.

(18) A VET. 147.  § (3) bekezdésében az „az átviteli rendszerirányító bevételének,” szövegrész helyébe az „az átviteli
rendszerirányító bevételének, és az általános forgalmi adóról  szóló 2007. évi CXXVII. törvény 71.  § (1) bekezdés
c) pontja szerint nem tartoznak bele az általános forgalmi adó alapjába” szöveg, 147.  § (4) bekezdésében az „az erõmû”
szövegrész helyébe az „a termelõi engedélyes” szöveg, 150.  § (1) bekezdésében az „– és azzal” szövegrész helyébe
az „elõírt ideig megõrizni, továbbá abban – és azzal” szöveg, 151.  § (2) bekezdésében az „Az adatkezelõ” szövegrész
helyébe az „A hálózati engedélyes, a felhasználónak közvetlenül értékesítõ termelõi engedélyes,
a villamosenergia-kereskedõ és a megfelelési ellenõr (a továbbiakban együtt: adatkezelõ) ” szöveg, 151.  §
(2)–(4) bekezdésében az „(1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1)–(1b) bekezdésben” szöveg, 151.  §
(5) bekezdésében a „pontjaiban” szövegrész helyébe az „és f)–h) pontjában” szöveg, a „valamint e) pontja” szövegrész
helyébe a „valamint e)–h) pontja” szöveg, 163.  § (2) bekezdésében az „évente” szövegrész helyébe az „a két hatóság
együttmûködését érintõ jogszabályváltozás esetén, de legalább évente” szöveg, 164.  § (2) bekezdésében
az „energetikai szabályozó szervezetektõl” szövegrész helyébe a „szabályozó hatóságoktól” szöveg, a „szabályozó
szervezeteknek” szövegrész helyébe a „szabályozó hatóságoknak” szöveg, 164.  § (3) bekezdésében az „Európai
Bizottságnak, vagy” szövegrész helyébe az „Európai Bizottságnak, az Ügynökségnek vagy” szöveg, 166.  §
(1) bekezdésében az „elnökhelyettesét” szövegrész helyébe az „elnökhelyetteseit” szöveg, a „hat év.” szövegrész
helyébe a „hat év, ami egy alkalommal azonos idõtartamra meghosszabbítható.” szöveg, az „az elnökhelyettes
megbízatásának megszûnése” szövegrész helyébe az „elnökhelyettesek kinevezése idõtartamának lejárta vagy
megbízatása egyéb okból történõ megszûnése” szöveg, 166.  § (2) bekezdésében az „elnökhelyettes” szövegrész
helyébe az „elnökhelyettesek” szöveg, 166.  § (3)–(4) bekezdésében az „elnökhelyettesének” szövegrész helyébe
az „elnökhelyetteseinek” szöveg, 166.  § (5) bekezdésében az „elnökhelyettese” szövegrész helyébe
az „elnökhelyettesei” szöveg, 166.  § (7) bekezdés b) pontjában a „köztisztviselõi” szövegrész helyébe
a „kormánytisztviselõi” szöveg, 167.  § (1) bekezdésében a „köztisztviselõje a köztisztviselõk” szövegrész helyébe
a „kormánytisztviselõje a kormánytisztviselõk” szöveg, a „Ktv.” szövegrész helyébe a „Kjtv.” szöveg, a 167.  §
(2)–(4) bekezdésében a „köztisztviselõje” szövegrészek helyébe a „kormánytisztviselõje” szöveg, a 167.  §
(5) bekezdésében a „köztisztviselõire a Ktv.” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõire a Kjtv.” szöveg, a „Ktv. 30/A.  §” 
szövegrész helyébe a „Kjtv. 14.  §” szöveg, a „Ktv. 44.  §” szövegrész helyébe a „Kjtv. 19.  §” szöveg, a „köztisztviselõ”
szövegrészek helyébe a „kormánytisztviselõ” szöveg, 168.  § (10) bekezdésében a „döntés kivételével” szövegrész
helyébe a „döntés, valamint a tanúsítási eljárás eredményeképpen hozott és a rendszerhasználati vagy csatlakozási
díjakat megállapító határozat kivételével” szöveg, 168.  § (17) bekezdésében a „felhasználói megkeresések esetében”
szövegrész helyébe a „panaszok és közérdekû bejelentések esetében” szöveg, 169.  § (7) bekezdésében a „Hivatal
hivatalos lapjában” szövegrész helyébe a „Hivatalos Értesítõben” szöveg, 171.  § (1) bekezdésében a „2013. január
1-jétõl” szövegrész helyébe a „2015. január 1-jétõl” szöveg, 172.  § (1) bekezdésében a „tíz évvel” szövegrész helyébe
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a „legalább tíz évvel” szöveg, 173.  § (1) bekezdésében „tíz éven belül” szövegrész helyébe a „legalább tíz éven belül”
szöveg, a „sör” szövegrész helyébe a „sor” szöveg lép.

(19) A VET. 170.  § (1) bekezdés 33. pontjában a „háztartási kiserõmûvek nyilvántartásával” szövegrész helyébe a „háztartási
kiserõmûvek hálózatra csatlakoztatásával, hálózathasználatával, elszámolásával, valamint nyilvántartásával” szöveg,
170.  § (2) bekezdés 4. pontjában a „teljesítõképességû” szövegrész helyébe a „névleges teljesítõképességû” szöveg,
170.  § (2) bekezdés 7. pontjában az „és a rendszerhasználók villamosenergia-ipari” szövegrész helyébe az „e törvény
szerinti engedélyköteles” szöveg, 170.  § (2) bekezdés 15. pontjában az „az egyetemes szolgáltató” szövegrész helyébe
az „a villamosenergia-kereskedõ” szöveg lép.

(20) A VET. 7.  § (2) bekezdésében az „a Hivatal által – az átviteli rendszer rendszerirányító közremûködésével – külön
jogszabályban” szövegrész helyébe az „a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,
a pályázat minimális tartalmi követelményeirõl, valamint a pályázati eljárás szabályairól  szóló miniszteri rendeletben”
szöveg, 171.  § (14) bekezdésében az „az egyes idõszakonként a bányavállalkozó széntermeléssel összefüggõ indokolt
folyó költségének és ráfordításának és a szén értékesítésébõl, illetve felhasználásából származó bevételét meghaladó
részének figyelembevételével – a Tanács szénipar részére nyújtott állami támogatásról  szóló 2002. július 23-i
1407/2002/EK tanácsi rendelettel” szövegrész helyébe a „– a versenyképtelen szénbányák bezárását elõsegítõ állami
támogatásról  szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU európai tanácsi határozattal” szöveg lép.

(21) A VET. 10.  § (1) bekezdés c) pontjában a „mennyiségének” szövegrész helyébe az „az átvételi árhoz tartozó maximális
mennyiségének” szöveg, a „megállapításakor” szövegrész helyébe az „elõíráskor” szöveg, az „átlagos” szövegrész
helyébe az „indokolt” szöveg, a „villamosenergia-rendszer mûködésére” szövegrész helyébe
a „villamosenergia-rendszer szabályozhatóságára, mûködésére” szöveg, 10.  § (1) bekezdés e) pontjában a „c) pont
alapján meghatározott” szövegrész helyébe a „c) ponttal összhangban elõírt” szöveg, 10.  § (2) bekezdés c) pontjában
az „az erdõrõl és az erdõ védelmérõl  szóló 1996. évi LIV. törvény” szövegrész helyébe az „az erdõrõl, az erdõ védelmérõl 
és az erdõgazdálkodásról  szóló törvény” szöveg, a „bármely, vagy” szövegrész helyébe a „faválaszték vagy” szöveg lép.

(22) A VET. 171.  § (13) bekezdésében a „2010.” szövegrész helyébe „2018.” szöveg lép.
(23) A VET. 171.  § (5) bekezdésében a „ha a távhõszolgáltatásról  szóló 2005. évi XVIII. törvény 57.  § (2)–(3) bekezdésében”

szövegrész helyébe a „ha a távhõszolgáltatásról  szóló 2005. évi XVIII. törvénynek a 2011. március 1-jén hatályban lévõ
57.  § (2)–(3) bekezdésében” szöveg, 171.  § (5a) bekezdésében a „2012. december 31-ig” szövegrész helyébe
a „2011. június 30-ig” szöveg lép.

126.  § (1) Hatályát veszti a VET. 3.  § 3. pontja, 3.  § 37. pontja, 3.  § 64. pontja, 6.  § (2)–(3) bekezdése, 7.  § (3) bekezdése, 10.  §
(1) bekezdés a) pontjában a „ , valamint egyéb elsõdleges energiaforrás felhasználásával kapcsoltan termelt villamos
energia” szövegrész, 10.  § (1) bekezdés d) pontja, 10.  § (2) bekezdés a) és b) pontja, 11.  § (3) bekezdésében
az „a kapcsoltan termelt hõ felhasználási céljától függõen és” szövegrész, 12.  § (2) bekezdésében a „kapcsoltan
villamos energiát termelõ az általa termelt hõt nem, illetve nem a külön jogszabályban meghatározott módon
hasznosítja vagy” szövegrész, 16.  § k) és l) pontja, a 27.  § (4) bekezdés utolsó mondata, 59.  § (8) bekezdése, 61.  §
(2) bekezdése, 62.  § (2) bekezdés a) pontja, 62.  § (5)–(6) bekezdése, 67.  § b) pontjában az „és a szervezett
villamosenergia-piac mûködtetésére” szövegrész, 69.  §-ában a „technikai” szövegrész és „közös” szövegrész, 70.  §
(5) bekezdése, 70.  § (6) bekezdésében a „jogszabályi” és az „egyes felhasználókkal szemben” szövegrész, 74.  §
(1) bekezdés a) pontjában a „szüneteltetése” szövegrész, 74.  § (2) bekezdése, 85.  § (1) bekezdése, 85.  § (3) bekezdése,
86.  § (1) bekezdése, 86.  § (5) bekezdésében az „az azon ellátott vételezõ kérelmére, az e bekezdés c) pontja szerinti
esetben hivatalból magánvezetékké, illetve” szövegrész, 86.  § (5) bekezdés c) pontja, 88.  § (3) bekezdés a) és b) pontja,
88.  § (3) bekezdés d) pontja, 88.  § (4) bekezdése, 90.  § (2) bekezdésében az „a 178.  § (1) bekezdés c) pontjában és
(7) bekezdésében meghatározott kérelmezõnek, valamint” szövegrész, 92.  § (3) bekezdésében a „ , továbbá
a (2) bekezdés szerinti korlátozás nem alkalmazandó a következõ esetekben: ” szövegrész, 106.  §-a, 125.  §
(2) bekezdése, 126.  § (2) bekezdése, 128.  § (2) bekezdés utolsó mondata, 131.  § (3) bekezdése, 132.  § (2) bekezdésében
az „az (1) bekezdésben nem említett termelõi vezeték,” szövegrész, 140.  § (4) bekezdése, 141.  § (1)–(2) bekezdése,
143/A.  § (3) bekezdésében a „– a 62.  § (2) bekezdésének c) pontja szerint értesítésen túlmenõen –” szövegrész, 151.  §
(1) bekezdésében az „(a továbbiakban együtt: adatkezelõ) a jelen törvény szerint” szövegrész, 170.  § (1) bekezdés
29. pontjában az „a kapcsoltan, illetve” szövegrész, a „kapcsoltan vagy” szövegrész és a „továbbá a kapcsoltan termelt
villamos energia esetén a villamos energia hasznosításának módját,” szövegrész, 171.  § (7) bekezdése, 178.  § (1), (4) és
(5) bekezdése, 178.  § (7) bekezdése, 181.  § (3) és (4) bekezdése, 183.  §-a.”

(2) Hatályát veszti a VET. 170.  § (1) bekezdés 25. pontjában a „közérdekû” szövegrész, a „körét és a” szövegrész, 170.  §
(2) bekezdés 3. pontja, 170.  § (2) bekezdés 14. pontja, 170.  § (2) bekezdés 19. pont d) alpontja.
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(3) Hatályát veszti a VET. 171.  § (2) bekezdésében az „és a (3)–(4) bekezdés szerint meghatározott” szövegrész, 171.  § (3) és
(4) bekezdése.

(4) Hatályát veszti a VET. 171.  § (5)–(5c) és (5e) bekezdése.
(5) Hatályát veszti a VET. 171.  § (5d) bekezdése.

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

127.  § A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 1.  § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[1.  § E törvény célja]
„h) új hazai és nemzetközi szállító, elosztó és földgáztároló kapacitások létesítésének, fejlesztésének elõsegítése,
az együttmûködõ földgázrendszer hatékony és gazdaságos üzemeltetésének biztosítása, a hazai földgázforrások
hasznosításának elõsegítése.”

128.  § (1) A Get. 2.  § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[E törvény alkalmazási köre kiterjed]
„a) a földgáz vezetéken történõ szállítására, elosztására, tárolására, kereskedelmére, fogyasztására, felhasználására,
b) az együttmûködõ földgázrendszer irányítási és koordinációs feladatainak ellátására,”

(2) A Get. 2.  § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazási köre kiterjed]
„f) az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték üzemeltetésére, az ilyen vezetéken történõ
kapacitásértékesítésre,”

(3) A Get. 2.  § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazási köre kiterjed]
„i) az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységeket végzõkre, az e törvény szerint engedélyköteles
tevékenység egy részét kiszervezés alapján végzõkre, az engedélyhez kötött földgázipari tevékenység iránti kérelmet
benyújtókra a kérelem elbírálásáig, az e törvény szerint engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül végzõkre,
az integrált földgázipari vállalkozásokra, a felhasználókra, a földgázipari vállalkozásokban részesedést, befolyást vagy
irányítást szerezni kívánókra, amennyiben a tervezett jogügylet meg valósítását e törvény bejelentéshez vagy elõ zetes
hivatali hozzájáruláshoz, jóváhagyáshoz köti, a szállítóvezeték tulajdonosára, a földgáz termelõire, továbbá
az e törvény hatálya alá esõ természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok közötti
jogviszonyokra.”

(4) A Get. 2.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az együttmûködõ földgázrendszerrel fizikai kapcsolattal nem rendelkezõ elszigetelt szigetüzemû rendszert
alkotó, termelõvezetékrõl ellátott földgázelosztói rendszerre az együttmûködõ földgázrendszerre vonatkozó
szabályokat – beleértve a rendszerüzemeltetés napi gázforgalmazással kapcsolatos feladatait is – megfelelõen
alkalmazni kell.”

129.  § (1) A Get. 3.  §-a a következõ 1a. ponttal egészül ki:
„1a. Bértárolás: a Magyar Köztársaság területére átszállítás céljából behozott földgáznak a tárolására nyújtott, nem
belföldi felhasználás céljára igénybevett földgáztárolói szolgáltatás.”

(2) A Get. 3.  § 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„3. Csatlakozási szerzõdés: a szállítási rendszerüzemeltetõ vagy földgázelosztó és a leendõ felhasználó, vagy
a földgáztermelõ között létrejött szerzõdés, amely biztosítja a felhasználók és a földgáztermelõk szállító- vagy
elosztóvezetékre  való csatlakozási jogát, a vásárolt kapacitás mértékét, valamint rögzíti a csatlakozás
mûszaki-gazdasági feltételeit.”

(3) A Get. 3.  § 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„5. Egyablakos kapacitásértékesítõ: az a földgázipari vállalkozás, amely a Hivatal által kiadott engedély és
az üzemeltetõvel kötött jóváhagyott megállapodás alapján az egyablakos kiszolgálású nemzetközi
földgázszállító-vezetéken két vagy több szállítási rendszerüzemeltetõ kapacitását értékesíti.”
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(4) A Get. 3.  § 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. Egyetemes szolgáltatási szerzõdés: az egyetemes szolgáltatást igénybevevõ felhasználó és az egyetemes
szolgáltató között létrejött földgáz-kereskedelmi szerzõdés.”

(5) A Get. 3.  § 10. és 11. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a következõ 11a. ponttal
egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„10. Együttmûködõ földgázrendszer: az összekapcsolt szállítóvezeték, a szállítóvezetékhez közvetlenül kapcsolódó
elosztóvezeték, a földgáztároló, valamint a részleges szigetüzem.
11. Ellátás biztonsági szint: a földgázellátásnak a földgázellátásról  szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
 szóló jogszabályban meghatározott felkészülési feltételei, amelyek mértékéig a felhasználók földgázellátása
rendkívüli intézkedések nélkül még biztosítható.
11a. Elosztóhálózat-használati szerzõdés: a földgázelosztó és a felhasználó között létrejött szerzõdés, amely alapján
a felhasználó az elosztóvezetéket a földgázelosztói csatlakozási szerzõdésben meghatározott vásárolt kapacitás
mértékéig használhatja.”

(6) A Get. 3.  §-a a következõ 13a. ponttal egészül ki :
[E törvény alkalmazásában:]
„13a. Elszámolási idõszak: szerzõdésben megállapított, elszámolás alapjául szolgáló, két mérõleolvasás közötti
idõszak;”

(7) A Get. 3.  § 14. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„14. Elszámolási mérés: a földgázforgalomnak az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerint kialakított
a rendszerüzemeltetõ által mûködtetett, a mérésügyi jogszabályok szerint mérésre alkalmas fogyasztásmérõ
berendezésekkel történõ meghatározása.”

(8) A Get. 3.  § 16. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„16. Felhasználási hely: az az ingatlan, ahol a felhasználói berendezés, a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó,
a gázmérõhely, vagy a fogyasztói fõcsap van.”

(9) A Get. 3.  § 22. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ 22a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„22. Fogyatékkal élõ fogyasztó: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról  szóló törvény
szerinti fogyatékossági támogatásban részesülõ személy, a vakok személyi járadékában részesülõ személy, továbbá
az a személy, akinek életét vagy egészségét a földgázellátásból  való kikapcsolás vagy annak megszakadása
közvetlenül veszélyezteti.
22a. Forrásoldali kapacitás (MJ/nap): a felhasználó napi csúcskihasználási óraszámának (óra/nap) és a kiadási ponti
kapacitásigénynek (MJ/óra) a szorzata.”

(10) A Get. 3.  §-a a következõ 23a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„23a. Földgázbányászati célú vezeték: a földgáztermelésben, -elõkészítésben és -feldolgozásban használt kútbekötõ-,
mezõbeli gerinc- és mezõk közötti technológiai csõvezeték.”

(11) A Get. 3.  § 26. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„26. Földgáz minõségû, biomasszából és egyéb nem bányászati forrásból származó gázok: olyan mesterségesen
elõállított gázkeverékek, amelyek a földgázellátásról  szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló
jogszabályban meghatározott feltételek mellett, környezetvédelmi és mûszaki-biztonsági szempontból megfelelõ
módon az együttmûködõ földgázrendszerbe juttathatók (szállíthatók, eloszthatók és tárolhatók), a földgázzal
keverhetõk, és ez a keverék a földgázrendszerbe juttatáskor megfelel a földgáz minõségére vonatkozó
a földgázellátásról  szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben meghatározott
minõségi követelményeknek.”

(12) A Get. 3.  §-a a következõ 27a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„27a. Földgáz-kereskedelmi szerzõdés: a földgázkereskedõ és a felhasználó között létrejött, földgáz adás-vételére
irányuló szerzõdés.”
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(13) A Get. 3.  § 30. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„30. Földgázipari vállalkozás: a Polgári Törvénykönyvrõl  szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685.  §
c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet, valamint az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségrõl
 szóló megállapodásban részes valamely más államban bejegyzett külföldi vállalkozás és annak belföldön bejegyzett
fióktelepe, amely legalább egy földgázipari tevékenységet folytat.”

(14) A Get. 3.  § 41. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:
41. Integrált földgázipari vállalkozás:]
„a) Vertikálisan integrált vállalkozás: olyan földgázipari vállalkozás vagy vállalkozások csoportja, amelyek irányítására
közvetlenül vagy közvetve ugyanazon személy vagy személyek jogosultak, és ahol a földgázipari vállalkozás vagy
vállalkozáscsoport a földgázszállítás, a földgázelosztás vagy a földgáztárolás mellett egyidejûleg a földgáztermelés és
a földgáz-kereskedelem közül legalább az egyik tevékenységet végzi, vagy arra engedéllyel rendelkezik. A vertikálisan
integrált vállalkozás részének minõsül az említett vállalkozás vagy vállalkozások csoportja felett közvetlen irányítást
gyakorló személy vagy személyek is.”

(15) A Get. 3.  §-a a következõ 41a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„41a. Irányítás: a vállalkozások közötti összefonódások ellenõrzésérõl  szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi
rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott kapcsolat.”

(16) A Get. 3.  § 42. és 43. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a következõ 43a. ponttal
egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„42. Kapacitás: a szállító- és elosztóvezeték adott pontjának, valamint a földgáztárolónak idõegységre vonatkoztatott
teljesítõ képessége.
43. Kapacitáslekötési szerzõdés: az a szerzõdés, amelyben a rendszerhasználó adott idõszakra a szállító- vagy
elosztóvezeték, illetve a földgáztároló kapacitását leköti.
43a. Kapcsolt vállalkozás: a számvitelrõl  szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3.  § (2) bekezdés 7. pontja
szerinti vállalkozás.”

(17) A Get. 3.  § 49. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„49. Lekötött kapacitás: a szállító- és az elosztóvezeték, valamint a földgáztároló értékesíthetõ kapacitásának az a része, 
amelyet adott idõszakra a rendszerhasználó kapacitáslekötési szerzõdéssel leköt, és amely a földgázellátásról  szóló
törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben elõírt energia egységben kifejezett két
kapacitásértékkel – kiadási ponti és forrásoldali kapacitásigénnyel – szerepel a rendszerüzemeltetõ
nyilvántartásában.”

(18) A Get. 3.  §-a a következõ 50a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„50a. Nyilvántartott kapacitás: a felhasználó által, az éves kapacitáslekötési folyamatban hosszú távú szerzõdéssel
leköthetõ, a rendszerüzemeltetõnél garantáltan rendelkezésre álló kapacitás, amely a földgázellátásról  szóló törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben elõírt energia egységben kifejezett két
kapacitásértékkel – kiadási ponti és forrásoldali kapacitásigénnyel – szerepel a rendszerüzemeltetõ
nyilvántartásában.”

(19) A Get. 3.  §-a a következõ 52a. és 52b. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„52a. Rendszerüzemeltetõ: a szállítási rendszerüzemeltetõ, a földgáztárolói engedélyes és a földgázelosztó.
52b. Részleges szigetüzem: olyan elosztóvezeték, amelybe földgáztermelõi vezetékrõl és szállítóvezetékrõl
együttesen biztosítható a földgáz fizikai betáplálása.”

(20) A Get. 3.  §-a a következõ 53a. és 53b. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„53a. Szállítási rendszerüzemeltetõ: a földgázszállítást, a szállítóvezetékek üzemeltetését, karbantartását és
fejlesztését végzõ engedélyes.
53b. Szállítási rendszerirányító: az együttmûködõ földgázrendszer mûködtetését végzõ szállítási rendszerüzemeltetõk 
közötti irányítási és koordinációs feladatok ellátását végzõ engedélyes.”

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 32. szám 5521



(21) A Get. 3.  §-a a következõ 55a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„55a. Szigetüzem: olyan elszigetelt földgáz vezetékrendszer, amely csak termelõi rendszerhez csatlakozik és a földgáz
fizikai betáplálása az együttmûködõ földgázrendszerrõl nem biztosítható.”

(22) A Get. 3.  § 66. és 67. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[E törvény alkalmazásában:]
„66. Üzletszabályzat: az engedélyes általános szerzõdési feltételeit, valamint a földgázellátásról  szóló törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben meghatározott elemeket tartalmazó, a Hivatal által
jóváhagyott szabályzat.
67. Vásárolt kapacitás: a földgáz átadás-átvételi ponton fejlesztési megállapodás alapján, hálózatfejlesztési
hozzájárulással vagy csatlakozási díj megfizetésével a felhasználó által megvásárolt, vagy egyéb igazolt módon
megszerzett kapacitás.”

(23) A Get. 3.  § 69. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„69. Végsõ menedékes szolgáltatás: ideiglenes földgázellátás, amelyet a Hivatal által kijelölt földgázkereskedõ biztosít
azon egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére, akiket földgázkereskedõjük valamilyen okból nem képes
ellátni.”

130.  § A Get. II. Fejezet „Rendszerirányítás” és „Földgázszállítás” alcíme helyébe a következõ alcímek lépnek:

„Földgázszállítás
4. § (1) A földgázszállítási tevékenység gyakorlásához a szállítási rendszerüzemeltetõnek rendelkeznie kell az általa
üzemeltetett szállítóvezeték többségi tulajdonával. A többségi tulajdon meghatározásánál a szállítási
rendszerüzemeltetõ által üzemeltetett teljes eszközvagyon könyv szerinti értékét kell figyelembe venni.
(2) A szállítási rendszerüzemeltetõnek rendelkeznie kell a földgázszállítási tevékenység gyakorlásához, valamint
az e törvény szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges eszközökkel és mûszaki, tárgyi, személyi, valamint
pénzügyi erõforrásokkal, így különösen:
a) mérõ- és adatátviteli eszközökkel,
b) saját szervezetén belül a mérõ- és adatátviteli eszközök folyamatos üzemeltetését, felügyeletét ellátó, valamint
a szállítóvezeték karbantartását és az üzemzavar elhárítását irányító szervezeti egységekkel,
c) a csatlakozó rendszerüzemeltetõkkel, és a saját szervezetén belül a rendszerhasználókkal kapcsolatot tartó, a napi
szállítási feladat teljesítését biztosító, folyamatosan mûködõ mûszaki irányító szolgálattal,
d) saját alkalmazásában álló, a földgázszállítás gyakorlásához és a mindennapi vállalati feladatok ellátásához és
a vállalat jogi, könyvvezetési és informatikai szolgáltatások biztosításához szükséges személyzettel,
e) a 121/G.  §-ban meghatározott feltételeknek megfelelõ megfelelési ellenõrrel,
f) az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kialakított, a rendszerüzemeltetõk informatikai
rendszereivel történõ adatcserére alkalmas, a vertikálisan integrált vállalkozástól és annak leányvállalataitól független
olyan adatforgalmi és informatikai rendszerrel, amely biztosítja a napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piaccal,
valamint a szervezett földgázpiaccal  való együttmûködést is, valamint
g) saját, a vertikálisan integrált vállalkozástól független informatikai berendezésekkel és biztonsági rendszerrel.
5. § E törvény alkalmazásában a földgázszállítás gyakorlásába beletartozik különösen:
a) a szállítóvezeték gazdaságos, biztonságos, megbízható és hatékony módon történõ üzemeltetése, karbantartása
és fejlesztése, az ellátásbiztonság és a környezetvédelem szempontjaira is tekintettel,
b) tartózkodás a rendszerhasználók vagy a rendszerhasználók csoportjai közötti, különösen a kapcsolt vállalkozások
javára történõ megkülönböztetéstõl,
c) a rendszerüzemeltetõk és a rendszerhasználók megfelelõ információval történõ ellátása,
d) a jóváhagyott 10 éves fejlesztési tervben meghatározott határkeresztezõ kapacitás kiépítése az európai szállítási
infrastruktúrához  való kapcsolódáshoz,
e) megkülönböztetés-mentes hozzáférés biztosítása a rendszerhasználók vagy a rendszerhasználók csoportjai
számára,
f) kapcsolattartás harmadik felekkel, a Hivatallal és az Európai Unió más tagállamainak energiapiaci szabályozó
hatóságaival,
g) a szállítási rendszerüzemeltetõ által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi díj beszedése,
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h) a regionális piacok kialakítása, illetve a liberalizációs folyamat megkönnyítése érdekében közös vállalkozások,
illetve szervezett földgázpiac létrehozása,
i) a napi üzemvitelhez szükséges valamennyi vállalati szolgáltatás, így különösen a napi üzemvitelhez szükséges jogi,
könyvvezetési és informatikai szolgáltatások biztosítása.
6. § A szállítási rendszerüzemeltetõ köteles úgy mûködni, hogy a földgázszállítási tevékenység megfelelõ és hatékony
gyakorlásához, valamint a szállítóvezeték üzemeltetéséhez, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges erõforrások
a rendelkezésére álljanak.
7. § A szállítási rendszerüzemeltetõ a napi egyensúlyozási feladatait a napi földgáz és kapacitáskereskedelmi piacról
vagy a szervezett földgázpiacról átvett gázmennyiségek, valamint a saját rendelkezésében lévõ, a földgázellátásról
 szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben meghatározott egyensúlyozó eszközök
felhasználásával végzi.
8. § A szállítási rendszerüzemeltetõ köteles biztosítani a földgázkereskedõk számára a gáznapon belüli kiegyensúlyozó 
földgáz, valamint a gáznap zárásakor kialakult egyensúlytalansági pozíciók feloldására irányuló kereskedelemnek
a lehetõségét a napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piacon annak szabályzata és az Üzemi és kereskedelmi
szabályzat elõírásai szerint.
9. § (1) A szállítási rendszerüzemeltetõ kiegyensúlyozó földgáz biztosításával kapcsolatos tevékenysége nem minõsül
e törvény szerinti földgáz-kereskedelemnek. A szállítási rendszerüzemeltetõ által, a rendszerhasználók részére
biztosított kiegyensúlyozó földgáz ára üzleti eredményt nem tartalmazhat. A szállítási rendszerüzemeltetõ jogosult
a kiegyensúlyozó gáz biztosításához közvetlenül kapcsolódó igazolt költségeket és a rendszerhasználati díjak
megállapításáról  szóló rendeletben meghatározott pótdíjat, a napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piaci tagsággal
nem rendelkezõ rendszerhasználók felé az egyensúlyi földgáz napi földgáz és kapacitáskereskedelmi piacról történõ
beszerzésével kapcsolatban felmerülõ költségeket felszámolni.
(2) A szállítási rendszerüzemeltetõ köteles a földgázellátásról  szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló
kormányrendeletben meghatározott nyilvántartást vezetni, amely biztosítja a kiegyensúlyozás bevételeinek és
kiadásainak átláthatóságát és ellenõrizhetõségét.
10. § A szállítási rendszerüzemeltetõ olyan informatikai rendszert mûködtet, amely internetalapon,  valós idejû
adatokkal biztosítja az együttmûködõ földgázrendszer hidraulikai egyensúlyának fenntartásához, valamint
a nominálások, újranominálások és az elszámolások lebonyolításához szükséges adatforgalmat. Az informatikai
rendszernek alkalmasnak kell lennie a szigetüzemhez vagy részleges szigetüzemhez csatlakozó termelésbõl származó
földgázmennyiség napi forgalmazásával kapcsolatos gázforgalmi feladatok kezelésére is.

Rendszerirányítás
11. § (1) Egy szállítási rendszerüzemeltetési engedéllyel rendelkezõ engedélyes esetén a szállítási rendszerüzemeltetõ
látja el az együttmûködõ földgázrendszer irányítási és koordinációs feladatait.
(2) Több szállítási rendszerüzemeltetési engedéllyel rendelkezõ engedélyes esetén a Hivatal – a földgázellátásról
 szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint – állapítja meg,
hogy az együttmûködõ földgázrendszer irányítási és koordinációs feladatainak ellátására, mely szállítási
rendszerüzemeltetõ köteles.
12. § A rendszerirányítási tevékenység körében a szállítási rendszerirányító feladata:
a) az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tervezetének elkészítése, és a Hivatalhoz jóváhagyásra történõ beterjesztése,
b) az együttmûködõ földgázrendszernek az ésszerû keresletnek  való hosszú távú megfelelés és az ellátásbiztonság
garantálása érdekében szükséges fejlesztéseinek összehangolása, valamint a 10 éves fejlesztési javaslat elkészítése és
a Hivatalhoz történõ beterjesztése,
c) az együttmûködõ földgázrendszer együttmûködõ képességének megõrzése érdekében szükséges intézkedések
megtervezése, a földgázelosztók által összeállított földgázelosztói szintû korlátozási besorolások alapján az országos
szintû korlátozási besorolás összeállítása és a Hivatalhoz jóváhagyásra történõ beterjesztése,
d) földgázellátási zavar vagy földgázellátási válsághelyzet esetén az együttmûködõ földgázrendszeren a szükséges
korlátozás elrendelése és a jogszabály alapján elõírt intézkedések irányítása,
e) a csatlakozó nemzetközi földgázrendszerek és az együttmûködõ földgázrendszer mûködésével összefüggõ
feladatok összehangolása, és
f) közremûködés az együttmûködõ földgázrendszer fejlesztése céljából szükséges pályázat elõkészítésében.
13. § (1) A szállítási rendszerirányító részt vesz a földgázszállító hálózatokhoz  való hozzáférés feltételeirõl és
az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (a továbbiakban: 715/2009/EK rendelet) szerinti földgázpiaci szállítási rendszerüzemeltetõk európai
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hálózatában (ENTSOG) és az egyéb nemzetközi szervezetekben, amely részvétel során köteles képviselni az országos
igényeket és fejlesztési terveket.
(2) A szállítási rendszerirányító az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében
a) a Hivatal felkérésére részt vesz a regionális vagy európai szinten szervezett és koordinált földgázszállítási
kapacitáshiány-kezelési eljárásokban,
b) figyelembe veszi a határkeresztezõ kapacitások rendelkezésre bocsátása, valamint a határkeresztezõ gázvezetéken 
jelentkezõ kapacitáshiány kezelése során mind a hazai, mind a csatlakozó európai szállítóvezetékek állapotát és
mûszaki sajátosságait, valamint a többirányú,  valós forrásbetáplálási lehetõségeket, továbbá a regionális és közösségi
szintû hálózatokra vonatkozó 10 éves fejlesztési tervben foglaltakat, és
c) tájékoztatja a rendszerüzemeltetõket az európai földgázszállító rendszerek mûszaki elõírásainak változásairól,
annak érdekében, hogy a szállítóvezetékek, valamint a szállítóvezetékekhez kapcsolódó elosztóvezetékek tervezése,
fejlesztése és üzemeltetése az európai gázhálózatok mûszaki elõírásaival és a regionális, illetve az egységes európai
gázpiac mûködésével összhangban történjen.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott képviselet keretében a szállítási rendszerirányító a regionális vagy európai
szinten szervezett és koordinált határkeresztezõ gázvezetékeken megjelenõ kapacitáshiány-kezelési eljárásokat,
valamint a szállító- és elosztóvezeték, valamint a földgáztároló együttmûködõ képességét alapvetõen befolyásoló
megállapodásokat a Hivatal elõ zetes hozzájárulásával jogosult megkötni. A megkötött megállapodásokról a szállítási
rendszerirányító az energiapolitikáért felelõs minisztert (a továbbiakban: miniszter) és a Hivatalt tájékoztatja.”

131.  § (1) A Get. 14.  §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Elosztóvezeték az elõírt mûszaki-biztonsági, pénzügyi és gazdasági feltételek megtartása mellett, a Hivatal által
kiadott mûködési engedély alapján, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes
építésügyi hatósági eljárások szabályairól  szóló jogszabályban foglaltak szerint létesíthetõ. Az elosztóvezetéket csak
az a földgázelosztó üzemeltetheti, akinek az a mûködési engedélyében szerepel.”

(2) A Get. 14.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A földgázelosztónak rendelkeznie kell az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint
kialakított, a rendszerüzemeltetõk informatikai rendszereivel történõ adatcserére alkalmas, a vertikálisan integrált
vállalkozástól és annak leányvállalataitól független olyan adatforgalmi és informatikai rendszerrel, amely biztosítja
a szállítási rendszerüzemeltetõ részére a napi gázforgalmazás megbízható helyzetére vonatkozó adatszolgáltatást,
valamint a rendszerhasználók felé az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott adatokat és adatcserét.
Az informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie a szigetüzemhez vagy részleges szigetüzemhez csatlakozó
termelésbõl eredõ földgázmennyiség napi forgalmazásával kapcsolatos nominálások, allokálások kezelésére is.”

132.  § (1) A Get. 16.  § (1) és (2) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A földgázelosztó a felhasználó bekapcsolását, a földgázelosztási szolgáltatás megkezdését megtagadhatja, vagy
a földgázelosztási szolgáltatás folytatását felfüggesztheti, ha:
a) a felhasználó a csatlakozóvezetéket, a felhasználói berendezést az életre, a testi épségre, az egészségre vagy
a vagyonbiztonságra veszélyes módon használja,
b) a felhasználó a nyomás alatti szállító- és elosztóvezetéket vagy a csatlakozóvezetéket megbontja, továbbá,
amennyiben a felhasználó vagy a megbízásából eljáró, gázszerelõnek nem minõsülõ személy a fogyasztói vezetéket
megbontja,
c) a felhasználó a csatlakozási szerzõdésben megállapított lényeges kötelezettségének a földgázelosztó írásbeli
felszólítása ellenére nem tett eleget, különösen, ha
ca) a nyomásszabályozó vagy a fogyasztásmérõ berendezés mûködését befolyásolja,
cb) a nyomásszabályozó vagy a fogyasztásmérõ berendezés ellenõrzését, illetve a fogyasztásmérõ berendezés
leolvasását a földgázelosztó vagy megbízottja részére nem teszi lehetõvé,
cc) a szerzõdésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezet át földgázt,
cd) a fogyasztáskorlátozási –, illetve megszakítható kapacitásra szerzõdött felhasználó esetén a megszakítási –
rendelkezéseknek nem tett eleget,
d) a felhasználót ellátó földgázkereskedõ a földgázelosztónál – a földgázellátásról  szóló törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról  szóló jogszabályban meghatározott esetekben, a földgázelosztó üzletszabályzatban meghatározott
módon – kezdeményezi a földgázelosztás felfüggesztését,
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e) a felhasználó a fogyasztásmérõ berendezést szándékosan vagy gondatlanul megrongálja, a fogyasztásmérõ
berendezésen, vagy annak ki- és belépõ pontján, a kerülõvezeték elzáróján, vagy a csatlakozóvezeték egyéb pontjain
elhelyezett zárópecsétet (plombát) eltávolítja, illetve ezek sérülését, hiányát a földgázelosztónak vagy
a földgázkereskedõnek nem jelenti be,
f) a felhasználó nem rendelkezik érvényes kapacitáslekötési szerzõdéssel, valamint érvényes földgáz-kereskedelmi
szerzõdéssel.
(2) A szolgáltatás nyújtása csak a kizárás alapjául szolgáló helyzet fennállásáig függeszthetõ fel, annak megszûnését
követõen a felhasználó részére a földgázelosztási szolgáltatást a megszûnés tényérõl  való tudomásszerzéstõl
számított 2 munkanapon – lakossági fogyasztó esetében 24 órán – belül biztosítani kell.”

(2) A Get. 16.  § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A földgázelosztó a felhasználási helyre  való bejutás érdekében az illetékes jegyzõhöz fordulhat, amennyiben a felhasználó
megtagadja:]
„a) a fogyasztásmérõ berendezés leolvasását, ellenõrzését, cseréjét,
b) szerzõdésszegés vagy szerzõdés nélküli vételezés esetén a földgázelosztási szolgáltatásból történõ kikapcsolást,”

(3) A Get. 16.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A jegyzõ határozatában
a) a fogyasztásmérõ berendezés leolvasásának, ellenõrzésének, cseréjének,
b) a földgázelosztási szolgáltatásból történõ felfüggesztéshez szükséges intézkedéseknek, vagy
c) a felhasználói berendezés ellenõrzésének
a tûrésére és együttmûködésre vonatkozó kötelezettséget állapíthat meg.”

133.  § A Get. 17.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17.  § (1) A földgázelosztó a földgázellátásról  szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló jogszabályban
meghatározottak szerint nyilvántartja az elosztóvezetékrõl vételezõ felhasználási helyek azonosítóit, a fogyasztási és
kapacitás adatait, amelyeket a felhasználási helyen vételezõ felhasználó vagy az általa megnevezett földgázkereskedõ
kérésére köteles átadni.
(2) A felhasználó hozzájáruló nyilatkozatával rendelkezõ földgázkereskedõ részére a földgázelosztó köteles
a felhasználó mérési adatait átadni.
(3) A felhasználó személyében történõ változás esetén a földgázelosztó köteles jegyzõkönyvben rögzíteni
a fogyasztásmérõ berendezés állását és a mérõberendezés, illetve a zárópecsétek (plomba) szemrevételezéssel
megállapított állapotát, és ennek egy példányát az új felhasználó, valamint a felhasználót ellátó földgázkereskedõ
részére megküldeni.”

134.  § (1) A Get. 26.  §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Földgáztároló az elõírt mûszaki-biztonsági, pénzügyi és gazdasági feltételek megtartása mellett a Hivatal által
kiadott mûködési engedély alapján, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes
építésügyi hatósági eljárások szabályairól  szóló jogszabályban foglaltak szerint létesíthetõ. A földgáztárolót csak
az a földgáztároló engedélyes üzemeltetheti, akinek az a mûködési engedélyében szerepel.”

(2) A Get. 26.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A földgáztároló engedélyesnek rendelkeznie kell az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak
szerint kialakított, a rendszerüzemeltetõk informatikai rendszereivel történõ adatcserére alkalmas, a vertikálisan
integrált vállalkozástól és annak leányvállalataitól független olyan adatforgalmi és informatikai rendszerrel, amely
biztosítja a szállítási rendszerüzemeltetõ részére a napi gázforgalmazás megbízható helyzetére vonatkozó
adatszolgáltatást.”

135.  § A Get. „Földgáztárolás” alcíme a következõ 27/A.  §-sal egészül ki:
„27/A.  § (1) A földgáztároló engedélyes köteles a tárolói mobilkapacitást, valamint a be- és kitárolási kapacitást
csomagként és egyedileg az üzletszabályzatában rögzített módon meghirdetni, és biztosítani a rendszerhasználó
számára a meghirdetett szolgáltatások közötti szabad termékválasztást.
(2) Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott kapacitáslekötési idõszakban a lekötött kapacitásokkal
igénybe nem vett földgáztárolói szabad kapacitásokat egy gázévre történõ értékesítésre – a (3) bekezdésben foglalt
kivétellel – fel kell ajánlani. Nyilvántartásba vett új kapacitások esetében gázév közben is a kapacitáslekötési
idõszakban alkalmazott szabályok szerint kell eljárni.
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(3) A (2) bekezdés szerinti kötelezettség nem vonatkozik a biztonsági földgázkészletezést végzõ engedélyesnek azon
földgáztárolói szabad kapacitásaira, amelyekre vonatkozóan jogszabály alapján hosszú távú tárolási kötelezettsége
van.
(4) Földgáztárolóban elhelyezett, a földgáz biztonsági készletezésérõl  szóló törvényben (a továbbiakban: Fbkt.)
meghatározott biztonsági készlethez szükséges kapacitásokat a földgáztároló engedélyes külön jogszabályban
meghatározott versenytárgyalási feltételek szerint biztosítja. Földgázellátási válsághelyzet esetén a biztonsági
földgázkészlet kitárolását a miniszter által elrendelt módon, a földgáztároló engedélyes üzletszabályzatában rögzített
feltételek szerint kell végezni. A Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség a rendelkezésre álló kapacitásait – külön
jogszabályban meghatározott feltételek szerint – másodlagos kereskedelem keretében értékesítheti.
(5) A földgáz Magyar Köztársaság területén, az együttmûködõ földgázrendszeren történõ átszállítása során
a szállíttatót és a bértároltatót a hazai felhasználókkal azonos bánásmódban kell részesíteni, és megilletik õket
a szállított, vagy a tárolt földgázkészlet felhasználásával kapcsolatos nemzetközi megállapodások és európai uniós
jogszabályok által biztosított garanciák.”

136.  § A Get. 28.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, a § egyidejûleg kiegészül a következõ (3) bekezdéssel:
„(2) Aki az együttmûködõ földgázrendszer szabad kapacitásait a Magyar Köztársaság területén történõ átszállítására
használja, kereskedelmi engedély megszerzésére nem köteles.
(3) A felhasználók részére földgázt olyan jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság vagy az Európai Unió
tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségrõl  szóló megállapodásban részes valamely más államban
székhellyel rendelkezõ külföldi vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe értékesíthet, amely erre a Hivataltól
engedélyt kapott és rendelkezik a földgázellátásról  szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló
kormányrendeletben meghatározott pénzügyi biztosítékkal.”

137.  § A Get. a következõ 28/A.  §-sal egészül ki:
„28/A.  § (1) A földgázkereskedõ a földgáz-kereskedelmi szerzõdés alapján köteles a felhasználók ellátásához szükséges 
földgázmennyiséget beszerezni, annak a felhasználási helyre  való eljuttatásához szükséges kapacitásokat lekötni, és
a szerzõdésben meghatározott mennyiséget a felhasználók részére értékesíteni.
(2) Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó és a földgázkereskedõ között létrejött
földgáz-kereskedelmi szerzõdésnek legalább a 36.  § (1) bekezdés a), d)–h), k), n) és p) pontjai szerinti lényeges tartalmi
elemeket kell tartalmaznia.
(3) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági fogyasztó fizetési kötelezettségének teljesítésével
30 napot meghaladó késedelembe esett, a földgázkereskedõ kezdeményezheti a földgázelosztónál a felhasználási
hely kikapcsolását. A kikapcsolásra és az azzal járó szolgáltatás-szüneteltetésre vonatkozó értesítést tértivevényes
levélben vagy a lakossági fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon kell az egyetemes szolgáltatásra
jogosult nem lakossági fogyasztóval közölni.
(4) A földgázkereskedõ köteles a felhasználó elosztóhálózat-használati és földgáz-kereskedelmi szerzõdéseinek
megbízottként történõ összevont kezelésére, ha a felhasználó ezt kéri.
(5) A földgázkereskedõ és a földgázelosztó a (4) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében
az üzletszabályzatukban meghatározott feltételek szerint megállapodást kötnek.
(6) A földgázkereskedõ és a felhasználó közötti földgáz-kereskedelmi szerzõdésbõl, valamint a földgázelosztó és
a felhasználó között létrejött elosztóhálózat-használati szerzõdésbõl eredõ polgári jogi igények két év alatt évülnek el.
Az elévülés a követelés esedékességének napján kezdõdik.”

138.  § (1) A Get. 29.  § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § kiegészül
a (3a) bekezdéssel:
„(2) Földgázkereskedõ egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat akkor láthat el, ha az erre vonatkozó részletes
feltételrendszert az üzletszabályzata tartalmazza.
(3) A földgázkereskedõ a lakossági fogyasztók földgázellátásból történõ kikapcsolását fizetési késedelem esetén
kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása esetén jogosult kezdeményezni a földgázelosztónál:
a) a lakossági fogyasztó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett,
b) a lakossági fogyasztó által, fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetõségrõl kezdeményezett egyeztetés
esetén azok a lakossági fogyasztóval nem vezettek eredményre,

5526 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 32. szám



c) a földgázkereskedõ a tartozásról és a kikapcsolás lehetõségérõl a lakossági fogyasztót legalább kétszer értesítette,
és az értesítésben a lakossági fogyasztó figyelmét felhívta a szociálisan rászoruló fogyasztókat az e törvény és
a földgázellátásról  szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló kormányrendelet alapján megilletõ
kedvezményekre, valamint az elõre fizetõ mérõ felszerelésének a lehetõségére.
(3a) A (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben a lakossági fogyasztó elsõ értesítése postai vagy – a lakossági fogyasztó
elõ zetes hozzájárulása esetén – elektronikus úton, a kikapcsolás lehetõségére és az azzal járó
szolgáltatás-szüneteltetésre vonatkozó második értesítése tértivevényes levélben vagy a lakossági fogyasztó általi
átvétel igazolására alkalmas egyéb módon történik.”

(2) A Get. 29.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a földgázellátásból kikapcsolt felhasználó rendezi valamennyi lejárt tartozását és a külön díj ellenében
végezhetõ szolgáltatásokról  szóló rendeletben meghatározott egyéb költségeket is megfizeti, a földgázkereskedõ
a tudomására jutást követõen legkésõbb 24 órán belül köteles kezdeményezni a felhasználónak az ellátásba történõ
ismételt bekapcsolását, e kötelezettség elmulasztása a földgázkereskedõ részérõl súlyos szerzõdésszegésnek
minõsül.”

139.  § A Get. a következõ 29/A.  §-sal egészül ki:
„29/A.  § A földgázkereskedõ köteles a felhasználók ellátására vonatkozóan részletes tervet készíteni, amely igazolja,
hogy a földgázkereskedõ által a felhasználók részére szerzõdésben vállalt ellátási szint figyelembevételével
megállapított gázévenkénti fogyasztásnak megfelelõ források a földgázkereskedõ számára rendelkezésre állnak
(a továbbiakban: forrásterv). A forrástervnek tartalmaznia kell az felhasználók ellátásához szükséges forrásszerzõdések
mennyiségi feltételeit, továbbá az engedélyben meghatározottak szerint legalább havi vagy annál gyakoribb
bontásban a források finanszírozhatóságát igazoló adatokat. A forrástervet a Hivatal jogosult ellenõrizni.”

140.  § A Get. 31.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„31.  § Ha a földgázkereskedõ nem egyetemes szolgáltatás keretében lakossági fogyasztót is ellát, a 36.  § rendelkezéseit 
megfelelõen kell alkalmazni a lakossági fogyasztóval megkötésre kerülõ földgáz-kereskedelmi szerzõdés
vonatkozásában, azzal, hogy a szerzõdés földgázkereskedõ általi egyoldalú módosítása közzétételének és
az árváltozás bejelentésének módjára és határidejére a kereskedõ üzletszabályzatában rögzített elõírások
az irányadók.”

141.  § A Get. II. Fejezete a 31.  §-t követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Kereskedõváltás
31/A.  § (1) Ha a felhasználó földgázkereskedõt kíván váltani, annak lebonyolítását az engedélyesek térítésmentesen
végzik, és azzal összefüggésben a földgázkereskedõ és a rendszerüzemeltetõ a felhasználónak díjat nem számíthat fel.
A kereskedõváltás lebonyolítása céljából a felhasználó megbízása alapján az a földgázkereskedõ is eljárhat, akivel
a felhasználó az új földgáz-kereskedelmi szerzõdést megköti.
(2) A felhasználó a földgáz-kereskedelmi szerzõdését az abban meghatározott feltételek szerint – a (3) bekezdésre
figyelemmel – írásban felmondhatja. A felhasználó földgáz-kereskedelmi szerzõdésének kereskedõváltás  miatti
felmondása az elosztóhálózat-használati szerzõdés hatályát nem érinti.
(3) Az egyetemes szolgáltatást igénybe vevõ felhasználó a határozatlan idõtartamra kötött egyetemes szolgáltatási
szerzõdést 30 napos felmondási idõvel, írásban mondhatja fel.
(4) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó felmondási jogát idõben korlátozó vagy kizáró szerzõdési
kikötés semmis. A felhasználó és a földgázkereskedõ az e törvény és a végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben,
valamint a földgázkereskedõ üzletszabályzatában rögzített feltételek betartásával a felmondás feltételeiben
megállapodhat, ha az nem befolyásolja az érintett rendszerüzemeltetõ e törvényben és a földgázellátásról  szóló
törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben meghatározott, kereskedõváltással kapcsolatos
kötelezettségei teljesítését.
31/B.  § (1) A földgázkereskedõ köteles a felhasználó és – ha a felhasználó megbízásából az új földgázkereskedõ jár
el – az új földgázkereskedõ részére a felmondás kézhezvételtõl számított 5 napon belül írásban értesítést küldeni
a) a felmondás visszaigazolásáról a felhasználási hely egyedi azonosító számának és a földgáz-kereskedelmi szerzõdés 
megszûnésének idõpontja feltüntetésével, és a 71.  § (3) bekezdése szerinti igazolásokat átadni, vagy
b) a felmondás benyújtásakor nem teljesített szerzõdéses feltételekrõl.
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(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a felhasználó felmondása a megjelölt szerzõdési feltételek teljesülésével
hatályosul.
(3) Ha a felhasználó önállóan jár el, köteles az (1) bekezdés a) pontja szerinti értesítést a kézhezvételt követõen az új
földgázkereskedõnek megfelelõ idõben eljuttatni a földgázkereskedõ (4) bekezdés szerinti kötelezettsége teljesítése
érdekében.
(4) A korábbi földgázkereskedõ az (1) bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolással egyidejûleg köteles az érintett
rendszerüzemeltetõnél bejelenteni a földgázellátásról  szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló
kormányrendeletben meghatározottak szerint a kereskedõváltást, és a földgáz-kereskedelmi szerzõdés
megszûnésének idõpontját, a felhasználási hely egyedi azonosító számának alkalmazásával kezdeményezni
a kapacitáslekötési szerzõdés módosítását. Az új földgázkereskedõ az (1) bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolás
kézhezvételét követõen haladéktalanul, de a földgáz-kereskedelmi szerzõdés megszûnésének idõpontját legalább
21 nappal megelõzõen az érintett rendszerüzemeltetõ részére bejelenti az új földgáz-kereskedelmi szerzõdés
hatálybalépésének idõpontját, továbbá a felhasználási hely egyedi azonosító számának alkalmazásával kezdeményezi
a kapacitás lekötési szerzõdés megkötését vagy módosítását. A rendszerüzemeltetõ köteles a kereskedõváltással
kapcsolatos kapacitáslekötési szerzõdések megkötését vagy módosítását legkésõbb a földgáz-kereskedelmi
szerzõdés megszûnésének idõpontját megelõzõ 4. napig elvégezni.
31/C.  § (1) Az érintett rendszerüzemeltetõ köteles a földgázellátásról  szóló törvény végrehajtásáról  szóló
kormányrendeletben a kereskedõváltással kapcsolatban meghatározott feladatait a földgáz-kereskedelmi szerzõdés
megszûnésének idõpontjáig teljesíteni. A földgáz-kereskedelmi szerzõdés megszûnésétõl számított 20 napon belül
a korábbi földgázkereskedõ a felhasználóval és az új földgázkereskedõvel egyeztetve köteles végszámlát kibocsátani.
A kereskedõváltással érintett földgázkereskedõk és a felhasználó kötelesek egymással és az érintett
rendszerüzemeltetõkkel együttmûködni.
(2) A határozott idõre kötött földgáz-kereskedelmi szerzõdés megszûnése esetén – ha a felhasználó
a földgáz-kereskedelmi szerzõdés megszûnésének napját követõ napi hatállyal másik földgázkereskedõvel szerzõdést
köt – akkor a kereskedõváltásnak a határozott idejû szerzõdés megszûnését követõ nappal történõ végrehajtása
érdekében az új szerzõdés megkötését legalább a határozott idejû szerzõdés megszûnését 30 nappal megelõzõen
köteles a földgázkereskedõnek bejelenteni. Ebben az esetben a 31/A.  § (1) és (4) bekezdése, a 31/B.  § (1) bekezdés
a) pontja, (3) és (4) bekezdése, valamint a 31/C.  § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy
a 31/B.  § (1) bekezdés a) pontjában a felmondás visszaigazolása alatt az e bekezdés szerinti bejelentést kell érteni.
(3) Ha a felhasználó a (2) bekezdés szerinti határidõt elmulasztja, a földgázkereskedõ és
a rendszerüzemeltetõ – a 31/A–31/C.  § szerinti határidõk betartása esetén – nem felel azért, hogy a kereskedõváltás
a határozott idejû földgáz-kereskedelmi szerzõdés megszûnését követõ nappal nem kerül végrehajtásra.
(4) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági fogyasztó földgáz-kereskedelmi szerzõdése megszûnését
követõen ismét egyetemes szolgáltatást kíván igénybe venni, az egyetemes szolgáltató jogosult a felhasználótól
a földgázkereskedõ arra vonatkozó igazolását kérni, hogy a földgáz-kereskedelmi szerzõdése nem a nemfizetésbõl
eredõ kikapcsolás  miatt szûnt meg. A földgázkereskedõ köteles az igazolást – a feltételek fennállása
esetén – az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági fogyasztó kérésére kiállítani.
(5) Ha a földgázkereskedõ megtagadta az igazolás kiadását, mert az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági
fogyasztóval kötött szerzõdés nemfizetésbõl eredõ kikapcsolás  miatt szûnt meg, az egyetemes szolgáltató jogosult
az egyetemes szolgáltatási szerzõdés megkötésének feltételeként pénzügyi biztosítékot kérni, amelynek összegét
a földgázellátásról  szóló törvény végrehajtásáról  szóló kormányrendelet tartalmazza.”

142.  § A Get. 34.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egyetemes szolgáltatót a mûködési engedélyében meghatározott szolgáltatási területen lévõ egyetemes
szolgáltatást igénylõ jogosultak tekintetében – az e törvény szerinti feltételekkel – egyetemes szolgáltatási
szerzõdéskötési kötelezettség terheli. Az egyetemes szolgáltató köteles az új felhasználók esetében a szerzõdéskötési
szándék bejelentésétõl számított 30 napon belül az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóval a szerzõdést
megkötni, és a szerzõdésben meghatározott idõponttól a szolgáltatás nyújtását megkezdeni, ha az egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználó már csatlakozott a szállító- vagy az elosztóvezetékhez és a felhasználó átadta
a lekötött kapacitás lekötésének a jogát az egyetemes szolgáltatónak.”
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143.  § (1) A Get. 36.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az egyetemes szolgáltatási szerzõdésnek legalább a következõket kell tartalmaznia:]
„a) a szerzõdõ felek megnevezése, természetes személy esetén a nevének, a születési helyének és idejének, az anyja
nevének, a lakcímének, gazdálkodó szervezet esetén a székhelyének és a cégjegyzékszámának, adószámának
feltüntetésével,”

(2) A Get. 36.  § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az egyetemes szolgáltatási szerzõdésnek legalább a következõket kell tartalmaznia:]
„e) a számlázási és fizetési mód, a leolvasási, az elszámolási és a számlázási idõszakok,”

(3) A Get. 36.  § (1) bekezdése a következõ k)–q) pontokkal egészül ki:
[Az egyetemes szolgáltatási szerzõdésnek legalább a következõket kell tartalmaznia:]
„k) annak a földgázelosztónak a megnevezése, székhelye, amelynek rendszeréhez a felhasználó közvetve vagy
közvetlenül csatlakozik,
l) arra vonatkozó megbízás, hogy a földgázkereskedõ a rendszerüzemeltetõkkel a szükséges, szállítási, tárolási,
valamint – a felhasználó erre vonatkozó szándéka esetén – az elosztóhálózat-használati szerzõdéseket megkösse,
m) az egyetemes szolgáltató ügyfélszolgálati irodájának és az adott területre mûködési engedéllyel rendelkezõ
földgázelosztó ügyfélszolgálati irodájának elérhetõsége,
n) a felhasználási hely és a csatlakozási pont megjelölése,
o) a szolgáltatott földgáz minõségi jellemzõi,
p) a vásárolt, a nyilvántartott és a lekötött kapacitás mértéke,
q) a szerzõdött szolgáltatásért fizetendõ díj meghatározásának módja.”

144.  § A Get. 38.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az egyetemes szolgáltatási szerzõdés létrejöttének és megszûnésének módját, a szerzõdésszegés és a szerzõdés
nélküli vételezés eseteit és jogkövetkezményeit a Kormány rendeletben, és – ezzel összhangban – az engedélyes
az üzletszabályzatában határozza meg.”

145.  § A Get. 39.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„39.  § Az egyetemes szolgáltatás megkezdésének és a tevékenység folytatásának feltétele, hogy az engedélyes
legalább a következõ 3 gázévre rendelkezzen a szolgáltatási területén lévõ – általa ellátott – egyetemes szolgáltatásra
jogosult felhasználók ellátás biztonsági szintje figyelembevételével megállapított adott gázévi gázfogyasztásnak
megfelelõ, a földgázellátásról  szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben
meghatározott mértékû, kereskedelmi szerzõdésben lekötött földgázforrással vagy forrásopcióval, földgáztárolói
földgázkészlettel. Az egyetemes szolgáltatók kötelesek a földgázellátásról  szóló törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint a Hivatal felé igazolni a források
rendelkezésre állását.”

146.  § A Get. 47.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szervezett földgázpiac mûködtetõje az adásvételek lebonyolítását folyamatosan, elektronikus felületen
biztosító kereskedési rendszert üzemeltet, amelyhez a földgázkereskedõk, a saját jogon eljáró felhasználók,
a földgáztermelõk és a rendszerüzemeltetõk jogosultak hozzáférni. A szervezett földgázpiac adatforgalmi és
informatikai rendszerének biztosítani kell a szállítási rendszerüzemeltetõ már mûködõ rendszeréhez  való
csatlakozást.”

147.  § A Get. 54.  §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték és az együttmûködõ földgázrendszer kapcsolódási
pontjait az együttmûködõ földgázrendszer belépési vagy kilépési pontjának kell tekinteni.”

148.  § A Get. 62.  § (3) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A felhasználási helyet a csatlakozási szerzõdéssel megszerzett vásárolt kapacitás mindaddig megilleti, amíg
a felhasználási hely tulajdonosa arról írásban le nem mond. A vásárolt kapacitás feletti rendelkezés joga a felhasználási
hely átruházásával átszáll az új tulajdonosra.
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(4) A nyilvántartott kapacitás igénybevételének felhasználói jogát annak tulajdonosa – ha azt nem veszi
igénybe – írásba foglalt szerzõdéssel a felhasználási helyen felhasználónak minõsülõ személynek átadhatja. Ha
a nyilvántartott kapacitás átadását szabályozó jogviszony megszûnik, a kapacitásjog a tulajdonosára visszaszáll.”

149.  § A Get. 63.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a Get. a következõ 63/A.  §-sal egészül ki:
„63.  § (1) A földgázkereskedõ – a (2)–(3) bekezdésekben foglalt eltéréssel – a felhasználók bejelentéseinek intézésére,
panaszainak kivizsgálására, orvoslására és tájékoztatására köteles – a székhelyén vagy az üzletszabályzatában
meghatározott egyéb helyen – biztosítani a felhasználói kapcsolattartás szervezetét és mûködtetését személyes
ügyintézési lehetõséggel, valamint az írásban, telefonon és elektronikus úton történõ ügyintézés lehetõségét.
(2) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó földgázkereskedõ a földgázellátásról  szóló törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló jogszabályban meghatározottak szerint ügyfélszolgálatot mûködtet állandó
ügyfélszolgálati irodában vagy ügyfélszolgálati fiókirodában (a továbbiakban együtt: ügyfélszolgálat), és biztosítja
a felhasználók részére az írásban, telefonon és elektronikus úton történõ ügyintézés lehetõségét. Az ügyfélszolgálatok
elhelyezésére és mûködtetésére vonatkozó részletes szabályokat a földgázellátásról  szóló törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról  szóló kormányrendelet és a földgázkereskedõ üzletszabályzata tartalmazza.
(3) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó földgázkereskedõ legalább egy ügyfélszolgálatot
mûködtet abban a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl  szóló törvény szerinti régióban (a továbbiakban: régió),
ahol az általa ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók száma meghaladja a 15 000-et. Abban
a régióban, amelyben a földgázkereskedõ által ellátott egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók száma
meghaladja a 45 000-et, ott a földgázkereskedõ legalább két ügyfélszolgálatot mûködtet, különbözõ településeken.
(4) Az egyetemes szolgáltató által mûködtetett ügyfélszolgálati irodákra a fogyasztóvédelmi törvényben foglalt
rendelkezések az e törvényben foglalt eltérésekkel alkalmazandók.
(5) Az egyetemes szolgáltató az ügyfélszolgálatok fenntartása tekintetében – az (1)–(2) bekezdésben és a 63/A.  §
(1) bekezdésében foglaltakon felül – köteles a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról  szóló
2004. évi CVII. törvény mellékletében felsorolt kistérségenként legalább egy ügyfélszolgálatot mûködtetni. Azon
kistérségekben, ahol az egyetemes szolgáltatás keretében ellátott felhasználók száma nem haladja meg a 15 000-et,
az egyetemes szolgáltató jogosult több, egymással szomszédos kistérségre kiterjedõ összevont 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.
(6) A földgázelosztó köteles az ügyfélszolgálatok mûködtetésére telefonos és elektronikus eléréssel, valamint
az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben azzal, hogy állandó ügyfélszolgálati irodát kell létesítenie minden
megyeszékhelyen és megyei jogú városban vagy – ha mûködési területén ilyen város nincs – a legtöbb felhasználóval
rendelkezõ településen.
(7) Ha a felhasználó elosztóhálózat-használati szerzõdését a földgázkereskedõ a 28/A.  § (5) bekezdésének
megfelelõen megbízottként kezeli, az (1)–(2) bekezdésben meghatározott ügyfélszolgálatokon biztosítja
az elosztóhálózat-használattal kapcsolatos ügyintézést is.
63/A.  § (1) A felhasználói kapcsolattartás szervezetének és az ügyfélszolgálatnak a mûködési rendjét, félfogadási idejét
a földgázkereskedõ úgy köteles megállapítani, és mûködése feltételeirõl úgy köteles gondoskodni, hogy az lehetõvé
tegye a felhasználók jogainak megfelelõ érvényesítését. Ezen kötelezettség keretein belül az egyetemes szolgáltatásra 
jogosult felhasználókat ellátó földgázkereskedõ köteles
a) állandó ügyfélszolgálati irodáját a hét legalább egy napján 20 óráig, a fiókirodáit a hét legalább egy napján 18 óráig
nyitva tartani, és
b) elektronikusan és telefonon keresztül is lehetõvé tenni a felhasználók számára a személyes ügyintézés
idõpontjának elõ zetes lefoglalását.
(2) A felhasználót megilleti az a jog, hogy fogyasztási adataira vonatkozóan a földgázellátásról  szóló törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint térítésmentesen tájékoztatást
kapjon az õt ellátó földgázkereskedõtõl.
(3) Az Európai Bizottság által létrehozott, a felhasználói jogokról tájékoztatást nyújtó energiafogyasztói ellenõrzõ
listát a fogyasztóvédelmi hatóság szükség szerint frissíti a Hivatallal és az engedélyesekkel együttmûködve.
A fogyasztóvédelmi hatóság az energiafogyasztói ellenõrzõ listát megküldi a földgázkereskedõnek, aki azt honlapján
és az ügyfélszolgálati irodában közzéteszi.”
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150.  § (1) A Get. 64.  §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során a fogyasztóvédelemrõl  szóló törvényben foglalt
jogkövetkezményeken kívül – jogsértés megállapítása esetén – az alábbi jogkövetkezményeket is alkalmazhatja:
a) az engedélyes üzletszabályzatában foglaltak betartására kötelezés,
b) az engedélyes olyan jogsértése esetén, amelyhez jogszabály vagy üzletszabályzat jogkövetkezményt rendel,
a jogkövetkezmény megállapítása és teljesítésének elõírása, és
c) amennyiben a felhasználót visszatérítés illeti meg, az annak teljesítésére  való kötelezés.”

(2) A Get. 64.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az engedélyesekkel szemben felmerülõ panaszok ügyében – az (1) bekezdésben foglaltak kivételével – a Hivatal
jár el.”

(3) A Get. 64.  § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A felhasználó köteles panaszával – a hatósági eljárást megelõzõen – igazolható módon az engedélyeshez
fordulni.”

151.  § (1) A Get. 65.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A szociálisan rászoruló fogyasztó fizetési késedelem esetén a (2) bekezdésben meghatározott kedvezményeket
veheti igénybe. Ha szociálisan rászoruló fogyasztó a részletfizetési lehetõség, illetve a kapott fizetési haladék ellenére
sem rendezi a tartozását, vagy a részletfizetésrõl, illetve halasztott fizetésrõl  szóló megállapodásban foglaltakat nem
tartja be, a további vételezést a földgázkereskedõ elõre fizetõ mérõ felszereléséhez kötheti. Amennyiben a szociálisan
rászoruló fogyasztó az elõre fizetõ mérõ felszerelésébe nem egyezik bele, illetve annak felszerelését, üzembe
helyezését akadályozza vagy meghiúsítja, az ellátásból a 29.  § (3)–(4) bekezdésének megfelelõen kikapcsolható.
Az elõre fizetõ mérõ használatával vételezett földgáz ára nem haladhatja meg azt az árat, amelyet a szociálisan
rászoruló fogyasztó a földgáz-kereskedelmi szerzõdése alapján, az elõre fizetõ mérõ hiányában fizetne.”

(2) A Get. 65.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az (5) bekezdés szerinti esetben az elõre fizetõ mérõ felszerelésének, és a fogyasztásmérõ berendezés
bekötéséhez szükséges mérõhely-átalakítás költsége a földgázelosztót terheli. Az elõre fizetõ mérõ feltöltési
rendszerének üzemeltetéséhez és a feltöltés biztosításához kapcsolódó költségek a földgázkereskedõt terhelik.
Az elõre fizetõ mérõ tulajdonjogára a fogyasztásmérõre vonatkozó általános szabályok irányadók.”

152.  § A Get. 66.  § (5)–(6) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) A nyilvántartásban kizárólag az érintett védendõ fogyasztó neve, felhasználási helyének címe, ügyfél azonosítója,
a 65.  § (3) vagy (4) bekezdésére történõ utalás, a 65.  § (2) és (4)–(5) bekezdés szerinti különleges bánásmód esetén
annak formája, a védendõ fogyasztó által igénybe vehetõ kedvezmények szerepelnek.
(6) A nyilvántartásba történt felvételt követõen a védendõ fogyasztó köteles minden év március 31-ig a megfelelõ
irattal igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll. Nem kell évenkénti igazolást benyújtania azon fogyatékkal élõ
fogyasztónak, akinek állapotában – szakorvosi véleményen alapuló, a földgázellátásról  szóló törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló kormányrendelet szerinti igazolás alapján – nem várható jelentõs javulás. Ha
a védettségét megalapozó körülmények megváltozása folytán a lakossági fogyasztó már nem jogosult a 65.  § (2) vagy
a (4)–(5) bekezdésében foglalt kedvezményekre, adatait a nyilvántartásból törölni kell, azoknak azonban a rögzítéstõl
számított 5 évig utólag is megállapíthatónak kell maradniuk. Az adatkezelõ a nyilvántartásból törölt védendõ
fogyasztót a törlésrõl 8 napon belül írásban értesíti.”

153.  § (1) A Get. 67.  § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[A földgázszállító a szállítóvezetékre vonatkozóan, a földgázelosztó a mûködési területén köteles a földgázellátásba
történõ bekapcsolás iránti igényt teljesíteni, kivéve, ha]
„e) a csatlakozó rendszerüzemeltetõ nem rendelkezik a szükséges kapacitásokkal és a felhasználói igénnyel
jelentkezõ nem vállalja a csatlakozó rendszeren a kapacitások biztosításának a feltételeit.”

(2) A Get. 67.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szállítóvezetékhez  való csatlakozás feltételeit a földgázrendszerre történõ csatlakozásról  szóló jogszabály,
valamint azzal összhangban az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza.”
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154.  § A Get. „A szállító- és az elosztóvezetékhez  való csatlakozás” alcíme a következõ 70/A.  §-sal és 70/B.  §-sal egészül ki:
„70/A.  § (1) A szállítóvezeték egy belépési pontján legfeljebb a kapacitás 90%-a köthetõ le a rendszerhasználók által
egy gázévre vagy azt meghaladó idõtartamra. Amennyiben azonos belépési ponton az egy évet meghaladóan lekötni
szándékozott igények és az egy évet meghaladóan már lekötött kapacitások összege meghaladja a belépési pont
kapacitásának 90%-t, úgy a lekötni szándékozott igényeket az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott
módon kell kielégíteni. Az igény kielégítés Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott rendjét az Európai
Unió földgázpiacán alkalmazott a kapacitás allokációs mechanizmusokra vonatkozó rendeletek figyelembevételével
kell kialakítani.
(2) A Kormány rendeletben a szállítóvezeték egy belépési pontjára az egy gázévre vagy azt meghaladó idõtartamra
vonatkozó szerzõdések esetében az (1) bekezdésben meghatározott mértéktõl alacsonyabb értéket is
meghatározhat.
70/B.  § A vásárolt kapacitás az adott felhasználási helyen lévõ csatlakozási ponthoz kapcsolódó, a felhasználási hely
vagy csatlakozási pont mindenkori tulajdonosát megilletõ vagyoni értékkel bíró jog. Ha a tulajdonos személye az adott 
felhasználási helyen megváltozik, illetve a felhasználási hely vagy a csatlakozási pont átruházásra kerül,
a rendelkezésre álló teljesítmény átszáll az új tulajdonosra.”

155.  § (1) A Get. 71.  § (1)–(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a következõ (4a) és
(4b) bekezdéssel egészül ki:
„71.  § (1) Az elosztóvezetékhez csatlakozó felhasználó jogosult az adott felhasználási helyen, legfeljebb a vásárolt
kapacitásának mértékéig nyilvántartásba vett kapacitást saját használatára lekötni a földgázellátásról  szóló törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben elõírt módon azon az elosztóvezetéken, amelyhez
csatlakozott, ha az elõzõ két gázévben a vásárolt kapacitásánál nem alacsonyabb mértékû kapacitást kötött le. Ebben
az esetben a vásárolt és a nyilvántartott kapacitás azonos mértékû.
(2) A szállítóvezetékhez csatlakozó felhasználó jogosult az adott felhasználási helyen, legfeljebb a vásárolt
kapacitásának mértékéig nyilvántartásba vett kapacitást saját használatára lekötni a földgázellátásról  szóló törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben elõírt módon a szállítóvezetéken, ha az elõzõ két
gázévben a vásárolt kapacitásánál nem alacsonyabb mértékû kapacitást kötött le. Ebben az esetben a vásárolt és
a nyilvántartott kapacitás azonos mértékû.
(3) Ha a felhasználó vásárolt kapacitását, vagy annak egy részét két egymást követõ gázévben nem kötötte le, annak
igénybevételére legkorábban a kapacitásra vonatkozó igénybejelentéstõl számított második gázév elsõ napjától
kerülhet sor, kivéve, ha a csatlakozó rendszerüzemeltetõvel ettõl eltérõ idõpontról állapodott meg. Ebben az esetben
a nyilvántartott kapacitás a felhasználó által leköthetõ kapacitás.
(4) A felhasználónak az adott felhasználási helyen vásárolt kapacitását, a nyilvántartott kapacitását és a lekötött
kapacitását az a rendszerüzemeltetõ köteles nyilvántartani, amelynek szállító- vagy elosztóvezetékéhez a felhasználó
csatlakozott. A felhasználó kérésére a vásárolt kapacitásról, a nyilvántartott kapacitásról és a lekötött kapacitásról,
valamint a felhasználói profilba történõ besorolásról, továbbá a felhasználási hely – a földgázellátásról  szóló törvény
rendelkezéseinek végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott – jellemzõ adatairól a felhasználó
csatlakozását biztosító rendszerüzemeltetõ köteles igazolást kiadni.
(4a) Ha a felhasználót földgázkereskedõ látja el, a felhasználó a kereskedelmi szerzõdésben a szerzõdés idõtartamára,
saját fogyasztása mértékéig, átengedheti a nyilvántartott kapacitás feletti rendelkezési jogot a földgázkereskedõ
részére. Amennyiben a felhasználó több földgázkereskedõvel köt kereskedelmi szerzõdést, az egyes
földgázkereskedõknek az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott feltételek szerint átengedett
rendelkezési joggal érintett kapacitások összege nem haladhatja meg a nyilvántartott kapacitások rögzített értékét.
(4b) Ha a felhasználó földgáz-kereskedelmi szerzõdése a gázév zárónapján szûnik meg, a felhasználó ettõl kezdõdõen
rendelkezhet a nyilvántartott kapacitásával, ha a gázév közben szûnik meg, akkor e naptól rendelkezhet a lekötött
kapacitásával. A földgázkereskedõ legalább 15 munkanappal korábban köteles az érintett rendszerüzemeltetõt
tájékoztatni a felhasználóval kötött szerzõdésének megszûnésérõl. Az érintett rendszerüzemeltetõ jogosult
a bejelentés tudomásul vételét és a kapacitáslekötési szerzõdés módosítását megtagadni, ha a felhasználó közvetlenül 
vagy más földgázkereskedõn keresztül nem biztosítja a kapacitáslekötés gázév végéig fennmaradó díjainak
megfizetését.”

(2) A Get. 71.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A rendszerhasználók a földgázellátásról  szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló
kormányrendeletben és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott kapacitás allokációs szabályok
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szerint jogosultak a szállító vezetéken rendelkezésre álló kapacitásukat a földgáztárolókban,
a határkeresztezõdéseken és a termelõnél lekötni. A kapacitáslekötés Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban
meghatározott rendjét az Európai Unió földgázpiacán alkalmazott a kapacitásallokációs mechanizmusokra vonatkozó
rendeletek figyelembevételével kell kialakítani.”

156.  § A Get. 72.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szállítási rendszerüzemeltetõ köteles, a földgáztároló engedélyes és a földgázelosztó jogosult a lekötött, de fel
nem használt kapacitásokat legalább megszakítható kapacitásként értékesítésre felajánlani az Üzemi és Kereskedelmi
Szabályzatban meghatározott módon a többi rendszerhasználó számára, ha a kapacitást tulajdonló rendszerhasználó
nem rendelkezett annak értékesítésérõl. A szerzõdéssel lekötött, de fel nem használt kapacitások
rendszerüzemeltetõk általi értékesítésének az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott rendjét
az általános hatályú közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusok, uniós jogi rendelkezések figyelembevételével kell
kialakítani. E rendelkezés nem alkalmazható a földgáztároló engedélyesnél a biztonsági készletezés céljából lekötött
kapacitásokra.”

157.  § A Get. 74.  § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„74.  § (1) A felhasználó által lekötött kapacitásának mértékéig – a földgázellátásról  szóló törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben meghatározott allokációs szabályok szerinti arányban – a földgáztároló
engedélyes a földgáztárolóban, a szállítási rendszerüzemeltetõ a határkeresztezéseken köteles hozzáférést biztosítani.
(2) A földgáztárolói verseny elõsegítése érdekében a földgázellátásról  szóló törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben meghatározott feltételekkel a Hivatal a földgáztárolói engedélyes 103.  §
(2) bekezdése szerinti legmagasabb hatósági áron történõ szabályozott hozzáférés-biztosítási kötelezettsége alól
felmentést adhat. A földgáztároló engedélyes a tárgyalásos földgáztárolói hozzáférés biztosítása során a felmentés
rendelkezései, valamint az üzletszabályzatában rögzített eljárásrend és feltételek szerint köteles együttmûködni
a hozzáférést igénylõ rendszerhasználóval.”

158.  § A Get. 76.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A rendszerüzemeltetõk kötelesek az üzemeltetésükben álló szállító- és elosztóvezetékek, valamint
a földgáztárolók csatlakozási pontján rendelkezésre álló szabad kapacitásról az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban
meghatározott gázforgalmazási feltételek figyelembevételével egymással egyeztetni, és ezt követõen az egyeztetett
kapacitásadatokat közzétenni.”

159.  § (1) A Get. 77.  § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) A rendszerüzemeltetõ az üzemeltetésében lévõ szállító- és elosztóvezetékhez, illetõleg a tárolóhoz  való hozzáférést
felfüggesztheti, ha]
„f) a rendszerhasználó a felhasználó szerzõdésszegése  miatt az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott
módon kéri.”

(2) A Get. 77.  § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A hozzáférés megtagadását vagy felfüggesztését a rendszerüzemeltetõ köteles indokolni. A rendszerüzemeltetõ
a hozzáférés megtagadását 3 munkanapon belül köteles a Hivatalnak bejelenteni. A Hivatal a bejelentést
a kézhezvételtõl számított 15 napon belül kivizsgálja és dönt a hozzáférés megtagadásának jogszerûségérõl.
(4) A hozzáférés felfüggesztését a rendszerhasználó a (2) bekezdés f) pontja szerinti esetben a felhasználó is
bejelentheti a Hivatalnak. A bejelentéssel kapcsolatban a Hivatal a (3) bekezdés szerint jár el.”

160.  § A Get. 78.  § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a következõ
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A szüneteltetés kezdõ idõpontját és elõrelátható idõtartamát, valamint a szükséges biztonsági intézkedéseket
az üzletszabályzatban rögzített módon, de legalább 15 nappal – tervszerû megelõzõ karbantartás esetén legalább
3 hónappal – korábban a felhasználókkal és az érintett engedélyesekkel közölni kell. Az Üzemi és Kereskedelmi
Szabályzat meghatározott felhasználói körben elõ zetes egyeztetési kötelezettséget írhat elõ. A rendszerhasználókkal
és a felhasználókkal történõ elõ zetes egyeztetés szabályait az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza.
(3) A be nem jelentett vagy késedelmesen bejelentett szünetelés, valamint a bejelentett szüneteltetés indokolatlan
túllépése esetén a rendszerüzemeltetõ a földgázellátásról  szóló törvény végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben
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meghatározottak szerint a Hivatal határozatában meghatározott pótdíj megfizetésére köteles. Ha
a rendszerüzemeltetõ a szüneteltetés elõ zetes bejelentésével késedelembe esik, a rendszerhasználók jogosultak
az idõpontot elutasítani. Ebben az esetben az érintett felek a szüneteltetés idõpontjának meghatározása érdekében
kötelesek ismételten egyeztetni. A szünetelés túllépése indokoltságát a Hivatal jogosult elbírálni.
(4) A (3) bekezdés szerinti pótdíjon felül a rendszerhasználó jogosult az igazolt kárainak megtérítését is követelni.”

161.  § A Get. a következõ 78/A.  §-sal egészül ki:
„78/A.  § A földgázbányászati célú vezetékek szabad kapacitásaihoz  való hozzáférést a vezeték üzemeltetõje
megkülönböztetés-mentesen köteles a rendszerhasználóknak biztosítani, kivéve, ha az igénybevétel során kötelezõen 
alkalmazandó mûszaki és biztonsági elõírások ezt nem teszik lehetõvé, illetve eltérõen rendelkeznek. A mûszaki és
biztonsági elõírások tekintetében a Bt. vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.”

162.  § A Get. 81.  § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A fejlesztések tervezéséhez – a földgázellátásról  szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló
kormányrendeletben és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint – a szállítási
rendszerirányító az országos földgázellátásra vonatkozóan adatbázist hoz létre, és az adatbázis adatait rendszeresen
frissíti. A rendszerüzemeltetõk és a rendszerhasználók az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott
idõpontokban és módon kötelesek az adatbázis frissítésében közremûködni. Az adatbázis kialakításánál figyelembe
kell venni az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusban, uniós jogi rendelkezésben a szállítási
rendszerüzemeltetõre elõírt adatokat és a földgázellátásról  szóló törvény végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben
meghatározott szempontokat, valamint legalább tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a szállítóvezetékek – beleértve a gázátadó állomásokat is – mûszaki adatbázisát,
b) a szállító- és az elosztóvezetékekre vonatkozó – gázátadó állomásonkénti – fogyasztás adatokat,
c) a felhasználói igények 10 gázévre vonatkozó becsült adatait az adott gázévtõl kezdõdõ 10 éves idõszakra éves,
gázátadó állomásonkénti bontásban, valamint a tizedik gázévre vonatkozó tervezett fogyasztási adatokat gázátadó
állomásonkénti bontásban,
d) a földgáztermelésre, valamint a határkeresztezõ földgázforgalomra vonatkozó adatokat,
e) a szállító- és elosztóvezetékek, valamint a földgáztárolók jóváhagyott 10 éves fejlesztési tervét,
f) a regionális és a közösségi szintû hálózatokra vonatkozó 10 éves fejlesztési terveket,
g) a fejlesztések pénzügyi-gazdasági tervezéséhez szükséges adatokat.
(3) Az adatbázis felépítését a Hivatal a szállítási rendszerirányítóval történõ egyeztetést követõen hagyja jóvá.
Az adatbázis nem tartalmazhat személyes vagy bizalmas üzleti adatot.”

163.  § A Get. 82.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szállítási rendszerirányító a többi rendszerüzemeltetõvel együttmûködve a szállítóvezetékek – beleértve
a gázátadó állomásokat is –, az elosztóvezetékek, valamint a földgáztárolók kapacitás-felülvizsgálatának eredményeit
és a fejlesztési javaslatokat összehangolja, az engedélyesek és felhasználói érdekvédelmi szervezetek képviselõivel
véleményezteti, és a Hivatal részére elbírálásra és jóváhagyásra benyújtja. Véleményeltérés esetén a szállítási
rendszerirányító az eltérõ véleményeket is köteles benyújtani a Hivatalhoz. A Hivatal a vizsgálat során szükség esetén
nyilvános egyeztetést tart a rendszerhasználókkal a fejlesztési javaslatról és annak eredményét jegyzõkönyvben
rögzíti, illetve határkeresztezõ kapacitás beruházások esetében egyeztet az érintett ország hatóságaival
a költségmegosztásról és a beruházás mûszaki-gazdasági feltételrendszerérõl.”

164.  § A Get. 83.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a Get. a következõ 83/A.  §-sal egészül ki:
„83.  § (1) A Hivatal rendszerfelügyeleti hatáskörében – szükség szerint szakértõk bevonásával – ellenõrzi a szállítási
rendszerirányító által beterjesztett kapacitás-felülvizsgálat eredményét, valamint az infrastruktúra-fejlesztési
javaslatot és vizsgálja az elõzõ fejlesztési tervvel meglévõ összhangját. Ha az infrastruktúra-fejlesztési javaslat nem áll
összhangban a hazai vagy a közösségi energiapolitikában meghatározott ellátásbiztonsági célokkal, vagy
az hátrányosan érinti a nemzetgazdaságot, jogszabálysértõ vagy akadályozza a hatásos versenyt, a Hivatal a Kormány
tájékoztatása mellett, határidõ tûzésével és az okok megjelölésével kötelezheti a szállítási rendszerirányítót a javaslat
módosítására.
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(2) Az ellenõrzés során a Hivatal vizsgálja a fejlesztési javaslat összhangját a 715/2009/EK rendelet szerinti közösségi
szintû 10 éves hálózatfejlesztési tervvel. Ha kétség merül fel az összhang meglétével kapcsolatban, a Hivatal köteles
egyeztetni az Energiaszabályozók Együttmûködési Ügynökségérõl  szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 713/2009/EK rendelet) 1. cikkével létrehozott Energiaszabályozók
Együttmûködési Ügynökségével (a továbbiakban: Ügynökség). Ha a hálózatfejlesztési terv nem áll összhangban
a közösségi szintû tízéves hálózatfejlesztési tervvel, jogszabálysértõ vagy akadályozza a hatékony versenyt, a Hivatal
határidõ tûzésével és az okok megjelölésével kötelezheti a szállítási rendszerirányítót a terv módosítására.
(3) A Hivatal a földgázellátásról  szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló kormányrendelet szerinti
szempontrendszer alapján jóváhagyja a 10 éves fejlesztési tervet és rögzíti az elfogadásának feltételeit. A Hivatal
határozatának tartalmaznia kell az egyes beruházásokra vonatkozó mûszaki tartalmat, a határidõket, az országok
között várhatóan létrejövõ költségmegosztást, a Hivatal által indítványozott módosításokat, az egyes
beruházásoknak, valamint azok összességének a hazai ellátásbiztonságra gyakorolt hatását. A Hivatal határozatának
tartalmaznia kell továbbá a következõ három évben meg valósításra javasolt beruházásokat, valamint az elõzõ
fejlesztési tervben jóváhagyott beruházások esetleges módosításait.
(4) A rendszerüzemeltetõ az adott beruházások meg valósításának megkezdését megelõzõen köteles a mûködési
engedélye módosítását kérni. A rendszerüzemeltetõ csak a jóváhagyott 10 éves fejlesztési tervben szereplõ
fejlesztéseket kérelmezheti. A beruházás csak a jóváhagyott engedélymódosítás birtokában kezdhetõ meg.
83/A.  § (1) Ha a rendszerüzemeltetõ a jóváhagyott fejlesztési tervben meghatározott ütemezés szerint
a beruházásokat határidõre nem végzi el, a Hivatal – a földgázellátásról  szóló törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint – az indokolt fejlesztések elvégzésére,
valamint új földgáztároló létrehozására pályázatot írhat ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázatot a Hivatal honlapján kell közzétenni, legalább 6 hónappal az ajánlattétel
benyújtásának határidejét megelõzõen.
(3) A rendszerüzemeltetõ köteles tûrni az (1) bekezdés szerinti pályázat eredményének megfelelõ hálózatfejlesztési
munkák elvégzését, és köteles a fejlesztõvel együttmûködni.
(4) A Hivatal a pályázat eredményétõl függõen a rendszerüzemeltetõt kötelezheti az alábbiak közül egy vagy több
lehetõség elfogadására:
a) az érintett beruházás harmadik fél általi finanszírozása,
b) az érintett beruházás harmadik fél általi kivitelezése,
c) az érintett új eszközök általa történõ megépítése,
d) a 119/A.  § (3) bekezdése szerint kijelölt rendszerüzemeltetõ esetén az érintett új eszközök általa történõ
üzemeltetése.
(5) A szállítási rendszerirányító köteles biztosítani a beruházók számára a beruházás meg valósításához szükséges
információkat, meghatározni az új eszközöknek az együttmûködõ földgázrendszerhez történõ hozzákapcsolásának
feltételeit és köteles mindent megtenni a beruházás meg valósításának megkönnyítése érdekében.
(6) A beruházás meg valósításához szükséges pénzügyi megállapodásokhoz a Hivatal jóváhagyása szükséges.”

165.  § A Get. 84.  §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A célvezeték üzemeltetõjének a célvezetékhez kapcsolódó szállító- vagy elosztóvezetékre vonatkozóan
együttmûködési szabályokat kell kialakítania.
(4) A célvezeték kezdõpontja a napi gázforgalmazás szempontjából felhasználási helynek minõsül.”

166.  § A Get. 85.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha az Európai Bizottság a (4) bekezdés szerinti határozattal egyetért, vagy arra az értesítés kézhezvételétõl
számított 2 hónapon belül észrevételt nem tesz, további kiegészítõ információt nem kér, a Hivatal az eljárás
felfüggesztését megszünteti. Ha az Európai Bizottság kiegészítõ információt kér, az eljárási határidõ 2 hónappal
meghosszabbodik.”

167.  § A Get. 87.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„87.  § (1) A rendszerüzemeltetõnek olyan adatforgalmi és informatikai rendszerrel kell rendelkeznie, amely közvetlen
kapcsolaton alapuló információközvetítõ eszköz útján, megfelelõ idõben biztosítja az együttmûködõ földgázrendszer
egyensúlyáért felelõs engedélyesek részére az együttmûködõ földgázrendszer irányításához szükséges megbízható
adatokat.
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(2) Az adatforgalmi és informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie a rendszerüzemeltetõ tevékenységeire
vonatkozó információk általános és személyre szabott – a 125.  §-nak megfelelõ – közzétételére, az engedélyesek és
rendszerhasználók elõírt adatszolgáltatásainak fogadására, továbbá a rendszerhasználókkal  való szerzõdéskötésre.
(3) Az adatforgalmi és informatikai rendszerek együttmûködtethetõségéhez szükséges követelményeket az Üzemi és 
Kereskedelmi Szabályzatban kell meghatározni.
(4) A rendszerüzemeltetõ köteles az adatforgalmi és informatikai rendszert folyamatosan mûködtetni.”

168.  § A Get. 89.  § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A felhasználó és a szállítási rendszerüzemeltetõ vagy a földgázelosztó közötti egyéb megállapodás hiányában
a szállítási rendszerüzemeltetõ vagy a földgázelosztó köteles a felhasználó számára az Üzemi és Kereskedelmi
Szabályzatban meghatározottak szerinti fogyasztásmérõ berendezést és 100 m3/óra vagy azt meghaladó
kapacitásigény esetén a fogyasztásmérõ berendezést és az adatátviteli berendezést térítésmentesen biztosítani.”

169.  § A Get. 91.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szállítási rendszerüzemeltetõ a hidraulikai egyensúly biztosításához saját rendelkezésû egyensúlyozó
eszközöket, valamint a napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piacról és a szervezett földgázpiacról beszerzett vagy
ott értékesített földgázmennyiségeket veheti igénybe.”

170.  § A Get. 92.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„92.  § (1) A rendszerhasználó köteles a gáznapi földgázforgalmának biztosítása érdekében az Üzemi és Kereskedelmi
Szabályzatban meghatározottaknak megfelelõen nominálni és szükség esetén újranominálni.
(2) A rendszerüzemeltetõ köteles a szállítási rendszerüzemeltetõ újranominálási felszólítását követõen az Üzemi és
Kereskedelemi Szabályzatban meghatározott módon meghatározni az egyes rendszerhasználók egyensúlyi pozícióját 
és errõl õket tájékoztatni. Ha az egyensúlyi pozícióról a rendszerhasználó nem kap tájékoztatást, vagy hibás
tájékoztatást kap, az ezt okozó rendszerüzemeltetõ köteles megtéríteni a rendszerhasználónak az ebbõl származó
igazolt kárát.”

171.  § A Get. 94.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„94.  § A földgázelosztó és a földgáztároló engedélyes egyensúlyozási feladatai a következõk:
a) az operatív beavatkozások saját rendszerükön történõ végrehajtása, valamint napon belüli adatszolgáltatás
a szállítási rendszerüzemeltetõ számára a rendszerhasználók tényleges egyensúlyi pozícióinak meghatározásához,
b) földgázellátási válsághelyzet esetén a szállítási rendszerirányító által elrendelt fogyasztást érintõ intézkedések
végrehajtása,
c) adatszolgáltatás az egyes rendszerhasználók és szállítási rendszerüzemeltetõ részére,
d) a csatlakozó rendszerüzemeltetõk tájékoztatása az egyensúlyt befolyásoló körülményekrõl.”

172.  § (1) A Get. 96.  §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A (6) bekezdés szerint befolyt pótdíjból a szállítási rendszerirányítónak nem képzõdhet nyeresége.”

(2) A Get. 96.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A szállítási rendszerirányító minden földgázellátási zavarból fakadó korlátozásról haladéktalanul, annak okairól
legkésõbb a korlátozás feloldását követõ 8 napon belül köteles a Hivatalt írásban tájékoztatni. A Hivatal minden
elrendelt korlátozás esetében kivizsgálja, hogy a korlátozást a szállítási rendszerirányító indokoltan rendelte-e el. Ha
a Hivatal megállapítja, hogy a szállítási rendszerirányító a korlátozást neki felróható okból indokolatlanul rendelte el,
bírságot szabhat ki. A szállítási rendszerirányító köteles az indokolatlanul elrendelt korlátozás következtében
a felhasználókat ért kárt megtéríteni.”

173.  § A Get. 97/A.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Földgázellátási válsághelyzet esetén a szállítási rendszerirányító elrendelheti a földgáznak a Magyar Köztársaság
területén az együttmûködõ földgázrendszeren keresztül történõ átszállítására vonatkozó szerzõdések szerinti
földgázmennyiség arányos csökkentését, amennyiben ezen szerzõdések szerinti beszállító a belföldi felhasználók
ellátására vonatkozó szerzõdéseibõl fakadó kötelezettségeit nem teljesíti, vagy ha az átszállítandó mennyiséget
a rendszerhasználó nem, vagy nem teljes egészében táplálja be a rendszerbe. A csökkentést a kiesõ forrás mértékéig
kell végrehajtani.”
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174.  § A Get. 98.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Nem korlátozható kategóriába tartoznak a lakossági fogyasztók, a külön jogszabályban meghatározott, közellátást 
biztosító felhasználók a közellátás biztosításához szükséges földgázvételezés mértékéig, valamint
a veszélyeztetettség elkerüléséhez szükséges földgázvételezés mértékéig azon felhasználók, amelyek
földgázvételezésének korlátozása révén bekövetkezõ mûszaki esemény az emberi életet vagy egészséget, továbbá
a környezetet súlyosan veszélyeztetné. A korlátozásra vonatkozó részletes rendelkezéseket tartalmazó jogszabály
rendelkezik a felhasználók további korlátozható és nem korlátozható kategóriáinak meghatározásáról, a korlátozható
kategóriába tartozó felhasználók jogairól és kötelezettségeirõl, valamint az egyes felhasználóknak a jogszabály szerinti 
kategóriába történõ besorolásának részletes szabályairól.”

175.  § (1) A Get. 99.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szállítóvezetékeken a földgáz minõségének mérését és tanúsítását a szállítási rendszerüzemeltetõ biztosítja.
Szigetüzem vagy részleges szigetüzem esetén a minõség mérését és bizonylatolását az Üzemi és Kereskedelmi
Szabályzatban meghatározott módon kell végezni.”

(2) A Get. 99.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A fogyasztásmérõ berendezés állagmegóvása és védelme a felhasználó kötelezettsége.”

176.  § A Get. 100.  § helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a Get. a következõ 100/A.  §-sal egészül ki:
„100.  § (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 le
kell olvasni.
(2) A szállítási rendszerüzemeltetõ és a földgázelosztó – a földgázellátásról  szóló törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben, üzletszabályzatban vagy a földgázkereskedõvel kötött egyedi
megállapodásban rögzített módon – gondoskodik a kereskedelmi számlakiállítás alapjául szolgáló – kezdõ és záró
mérõállást is tartalmazó – fogyasztási adatok összegyûjtésérõl, a szükséges átszámítások és korrekciók elvégzésérõl, és 
az adatoknak az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerinti tartalommal és formában az érintett földgázkereskedõnek
történõ továbbításáról. A mérési adatokat a földgázkereskedõ – természetes személy esetén a személyes adatok
védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról  szóló törvény (a továbbiakban: Avtv.) személyes adatok
védelmére vonatkozó rendelkezései szerint – az érintett felhasználó számára külön díjfizetés nélkül köteles
hozzáférhetõvé tenni.
(3) Az elszámolás során a számlában fel kell tüntetni az adott elszámolási idõszakra vonatkozóan a fogyasztásmérõ
berendezés által tárolt kezdõ és záró mérõállást is.
(4) A rendszerüzemeltetõ köteles a rendszerhasználóhoz kapcsolódó felhasználási helyek napi fogyasztási adatairól
adatszolgáltatást biztosítani erre alkalmas informatikai rendszereiken keresztül. Ha a rendszerhasználó nem kap
tájékoztatást, vagy hibás tájékoztatást kap az ellátásában lévõ felhasználók napi fogyasztási adatairól, és ennek
következtében jelentõs egyensúlytalanságba esik az ezt okozó rendszerüzemeltetõ köteles megtéríteni
a rendszerhasználónak az ebbõl származó igazolt pótdíj-fizetési kötelezettségeit és kárát.
100/A.  § (1) A felhasználó esedékes díjfizetési kötelezettségének elmulasztása  miatt – a 29.  § (3) bekezdése szerinti
feltételek teljesülése esetén – a földgázkereskedõ a földgázelosztónál kezdeményezheti elõre fizetõ mérõ
felszerelését.
(2) A fogyasztásmérõ berendezés felszerelése, üzemeltetése, karbantartása, idõszakos hitelesítése, valamint
a 100 m3/óra névleges mérõteljesítményû vagy nagyobb összteljesítményû felhasználási helyeken felszerelt
fogyasztásmérõ berendezések távadóval történõ ellátása és a jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszer
kiépítése és mûködtetése – egyéb megállapodás hiányában – a szállítási rendszerüzemeltetõ vagy a földgázelosztó
kötelezettsége. Ezen kötelezettségek költségei a szállítási rendszerüzemeltetõt vagy a földgázelosztót terhelik. Ha
a földgázkereskedõ vagy a felhasználó kérésére az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott mûszakilag
indokoltnál költségesebb berendezés kerül felszerelésre, a rendszerüzemeltetõ jogosult az ezzel felmerülõ igazolt
többletköltségeit érvényesíteni.”

177.  § A Get. 101.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„101.  § A fogyasztásmérõ berendezés mérésügyi felülvizsgálatát a felhasználó, a felhasználót ellátó földgázkereskedõ
és a földgázelosztó jogosult kezdeményezni.”

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 32. szám 5537



178.  § A Get. 103.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„103.  § (1) A felhasználó
a) a földgáz-kereskedelmi szerzõdés feltételei szerint a földgáz árát és a 105.  § (1) bekezdés a) és c) pontjai szerinti
rendszerhasználati díjakat,
b) az elosztóhálózat-használati szerzõdés feltételei szerint a 105.  § (1) bekezdés b) pontja szerinti rendszerhasználati
díjat, valamint
c) a külön jogszabályokban meghatározott egyéb díjakat
köteles megfizetni.
(2) E fejezet alkalmazásában hatósági ár
a) a 105.  § (1) bekezdése szerinti rendszerhasználati díj – kivéve a 105/A.  § (6) bekezdés szerinti tárgyalásos
földgáztárolási díjat –,
b) a 108.  § (1) bekezdése szerinti csatlakozási díj,
c) a rendszerüzemeltetõ vagy az egyetemes szolgáltató által a felhasználók igénye alapján végzett
alapszolgáltatásokon túli egyéb szolgáltatások 106.  §, illetve 107.  § (6) bekezdés szerinti díja,
d) az egyetemes szolgáltatás 107.  § (3) bekezdése szerinti ára
e) a 141.  § (3) bekezdése szerinti felajánlási ár, valamint
f) az 1998. január 1. elõtt termelésbe állított szénhidrogén mezõkbõl termelt földgáz (a továbbiakban: hazai termelésû 
földgáz) ára az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételezõ felhasználók ellátásához szükséges – miniszteri
rendeletben meghatározott – mennyiség mértékéig.
(3) Az együttmûködõ földgázrendszer használatáért fizetendõ 105.  § (1) bekezdés szerinti díjakat a Hivatal
határozatban állapítja meg. A földgázkereskedõ által a felhasználónak értékesített földgáz eladási árát a felek
megállapodása vagy a földgázkereskedõ üzletszabályzata tartalmazza. Az egyetemes szolgáltatás keretében
értékesített földgáz árát, a vételre felajánlott földgázforrás árát, mennyiségét, valamint az egyetemes szolgáltatás
keretében földgázt vételezõ felhasználók ellátásához szükséges mennyiség mértékéig a hazai termelésû földgáz árát
a miniszter rendeletben állapítja meg.
(4) Az egyes ágazatokat terhelõ különadóról  szóló 2010. évi XCIV. törvény (a továbbiakban: Különadó törvény) szerint
különadó fizetésére kötelezett e törvény szerinti engedélyesek, valamint a termelõ a különadót nem háríthatják át
a velük szerzõdésben álló engedélyesekre vagy felhasználókra. Ebbõl következõen a különadó az engedélyes által
nyújtott termék vagy szolgáltatás árába közvetlenül vagy közvetve semmilyen formában nem számítható be, illetve
külön nem számlázható ki. Az adókötelezettség terhét a Különadó törvény szerinti adóalanyok önállóan viselik.”

179.  § (1) A Get. 104.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A hatósági árat – a 105.  § (1) bekezdésében és a 108.  § (1) bekezdésében foglalt eltérésekkel – alkalmazási
feltételeivel együtt kell megállapítani.”

(2) A Get. 104.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A hatósági ár megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági árat mikortól kell alkalmazni.
E rendelkezésnek visszamenõleges hatálya nem lehet.”

(3) A Get. 104.  § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A legmagasabb hatósági árnál magasabb árat a szerzõdésben érvényesen kikötni nem lehet. Ha a felek az árban
nem állapodtak meg, és a termékre vagy szolgáltatásra hatósági ár van érvényben, az utóbbi az irányadó. A hatósági ár
az irányadó akkor is, ha a felek a hatósági árat megállapító Hivatali határozat vagy jogszabály megsértésével más árban 
állapodtak meg.”

180.  § A Get. 105.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg kiegészül a következõ 105/A.  §-sal:
„105.  § (1) Az együttmûködõ földgázrendszer használatért a rendszerhasználók és a felhasználók a földgáz
rendszerhasználati díjak megállapításáról  szóló rendeletben meghatározottak szerint
a) szállítási rendszerüzemeltetési díjat,
b) földgázelosztási díjat,
c) földgáztárolási díjat
(a továbbiakban együtt: rendszerhasználati díjak) kötelesek fizetni. Az egyes rendszerhasználati díjak a díj alapjául
szolgáló költségszerkezetnek megfelelõ díjelemekbõl állhatnak.
(2) A rendszerhasználati díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó keretszabályokat és a díjak
alkalmazásának általános szabályait a Hivatal elõterjesztése alapján a miniszter rendeletben állapítja meg.
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(3) A 105.  § (1) bekezdés a) és c) pontjai szerinti díjak országosan egységes mértékûek, azokat és alkalmazásuk egyedi
szabályait a Hivatal gázévenként, határozatban állapítja meg. A 105.  § (1) bekezdés b) pontja szerinti díj mértékét és
alkalmazásának egyedi szabályait a Hivatal gázévenként, a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról  szóló
jogszabályban meghatározott módon, földgázelosztónként határozatban állapítja meg. A Hivatal a határozatát
az abban megállapított rendszerhasználati díjak és áralkalmazási feltételek hatálybalépése elõtt 30 nappal a honlapján 
teszi közzé.
(4) A rendszerhasználati díjaknak, a csatlakozási díjnak és a külön díj ellenében végezhetõ egyéb szolgáltatások
díjainak meg kell felelniük az átláthatóság, a nyilvánosság, és az arányosság elvének, valamint azokat objektív módon,
megkülönböztetés nélkül kell alkalmazni. Nem sérti a megkülönböztetés-mentesség elvét az, ha az egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználók az önálló érdekérvényesítõ képesség terén fennálló, a többi felhasználóhoz képest 
hátrányosabb helyzetének ellensúlyozása érdekében a rendszerhasználati díjak az egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználók részére differenciáltan kerülnek meghatározásra.
(5) A rendszerhasználati díjakat a hatékonyan mûködõ engedélyes vállalkozások indokolt mûködési és tõkeköltsége,
illetve összehasonlító elemzések alapján a legkisebb költség elvének érvényre juttatásával úgy kell meghatározni,
hogy az érintett engedélyeseket rövid- és hosszútávon gazdálkodásuk hatékonyságának, és az általuk nyújtott
szolgáltatás minõségének folyamatos javítására és az ellátásbiztonság növelésére ösztönözze.
(6) A rendszerhasználati díjak szabályozása négyéves árszabályozási ciklusokkal történik. A Hivatal az árszabályozási
ciklus indulását megelõzõen költség-felülvizsgálatot végez, és annak eredményeképpen állapítja meg
a rendszerhasználati díjakat. Az árszabályozási ciklusra érvényes szabályokat az árszabályozási ciklus indulását
megelõzõen a miniszter a (2) bekezdés szerinti rendeletben állapítja meg.
105/A.  § (1) A rendszerüzemeltetõk a Hivatal határozatában meghatározott rendszerhasználati díjakat és
az áralkalmazási feltételeket kötelesek – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – alkalmazni és honlapjukon
közzétenni.
(2) A Hivatal a 105.  § (2) bekezdésben meghatározott jogszabály elõkészítése során kikéri az érintett engedélyesek és
a felhasználók reprezentatív érdekképviseleteinek véleményét. A Hivatal a rendeletre vonatkozó elõterjesztését az új
árszabályozási ciklus kezdetét megelõzõ év május 15-éig a honlapján nyilvánosságra hozza és kezdeményezi
a miniszternél a rendelettel történõ kihirdetését.
(3) A miniszter a Hivatal elõterjesztését a benyújtást követõ 30 napon belül elfogadja vagy elutasítja. Az elõterjesztés
a) elfogadása esetén a miniszter a rendszerhasználati díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó
keretszabályokat és a díjak alkalmazásának általános szabályait a Hivatal elõterjesztését követõ 30 napon belül
rendelettel hirdeti ki,
b) elutasítása esetén a miniszter az elutasítás tényét és indokolását az elutasító döntés meghozatalát követõ 15 napon 
belül nyilvánosságra hozza.
(4) A Hivatal határozatában meghatározott rendszerhasználati díjakat legmagasabb áraknak kell tekinteni.
A legmagasabb ártól lefelé megkülönböztetés-mentesen, elõre nyilvánosságra hozott módon el lehet térni.
(5) A rendszerhasználati díjakra vonatkozó elõírások betartását a Hivatal ellenõrzi.
(6) A földgáztárolói verseny elõsegítése érdekében a Hivatal az e § szerint meghatározott földgáztárolási díj
alkalmazása alól felmentést adhat. A felmentés alapján alkalmazandó tárgyalásos földgáztárolói hozzáférési díjra
a szerzõdõ felek megállapodása az irányadó.”

181.  § A Get. 106.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„106.  § A miniszter rendeletben állapítja meg
a) a rendszerüzemeltetõk által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhetõ alapszolgáltatásokon túli
egyéb szolgáltatások,
b) a felhasználó szerzõdésszegése esetén külön díj ellenében végezhetõ szolgáltatások, valamint
c) a rendszerüzemeltetõ által az engedélyesek részére külön díj ellenében végezhetõ szolgáltatások
körét és azok díjait, a tárgyalásos földgáztárolói hozzáféréshez kapcsolódó, külön díj ellenében nyújtott szolgáltatások
kivételével.”

182.  § A Get. 107.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az egyetemes szolgáltató által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhetõ egyéb szolgáltatások
körét és annak díjait, valamint a felhasználó szerzõdésszegése esetén külön díj ellenében végezhetõ szolgáltatások
körét és azok díjait a miniszter rendeletben állapíthatja meg.”
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183.  § A Get. 107/A.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kihirdetett árakat az egyetemes szolgáltató a kihirdetést követõ 3 munkanapon belül a honlapján közzéteszi,
továbbá a felhasználókat az ügyfélszolgálati irodákban értesíti. A közzétételnek a felhasználókat megilletõ felmondási
jogra, valamint a felmondás határidejére vonatkozó tájékoztatást is tartalmaznia kell.”

184.  § (1) A Get. 108.  § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a következõ
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„108.  § (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 és alkalmazásának általános szabályait a Hivatal elõterjesztése alapján
a miniszter rendeletben állapítja meg. A csatlakozási díjakat és alkalmazásának egyedi szabályait a Hivatal
határozatban állapítja meg. A csatlakozási díj általános forgalmiadó-fizetési kötelezettségére külön törvény
rendelkezései irányadók.
(2) A csatlakozási díjat úgy kell megállapítani, hogy az igények befolyásolásán keresztül segítse elõ a legkisebb költség 
elvének érvényesülését, valamint vegye figyelembe a hálózatra késõbb csatlakozott rendszerhasználók
csatlakozásának hatásaiból származó elõnyöket. A csatlakozási díj nem haladhatja meg a szállítási rendszerüzemeltetõ 
vagy a földgázelosztó által közvetlenül a csatlakozás érdekében végrehajtott hálózati beruházásra fordított összeg
nagyságát.
(3) A csatlakozási díjból származó bevételt a csatlakozáshoz szükséges beruházásokra kell fordítani.
(3a) A rendszerhasználó és a földgázrendszerhez csatlakozni kívánó köteles a Hivatal által megállapított csatlakozási
díjat megfizetni. A rendszerüzemeltetõ köteles a Hivatal által megállapított áralkalmazási feltételeket alkalmazni.”

(2) A Get. 108.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott jogszabály elõkészítése során kikéri az érintett engedélyesek és
a felhasználók reprezentatív érdekképviseleti szerveinek véleményét. A Hivatal a rendeletre vonatkozó elõterjesztését
a honlapján nyilvánosságra hozza és kezdeményezi a miniszternél a rendelet kihirdetését. A miniszter a Hivatal
elõterjesztését a benyújtást követõ 30 napon belül elfogadja vagy elutasítja. Az elõterjesztés
a) elfogadása esetén a miniszter a csatlakozási díjak meghatározásának szempontjait, elemeit, alkalmazásának
általános szabályait a Hivatal elõterjesztését követõ 30 napon belül rendelettel hirdeti ki,
b) elutasítása esetén a miniszter az elutasítás tényét és indokolását az elutasító döntés meghozatalát követõ 15 napon 
belül nyilvánosságra hozza.”

185.  § A Get. 111.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A földgázelosztási szabályzat az együttmûködõ földgázrendszerhez  való csatlakozás, a rendszerhasználat és
a hozzáférés, valamint a földgázelosztó és a rendszerhasználó, illetve a felhasználó közötti jogviszony lényeges
szabályait tartalmazza.”

186.  § A Get. 113.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az üzletszabályzat készítésére kötelezett engedélyes honlapot tart fenn.”

187.  § (1) A Get. 114.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységek határozatlan idõre  szóló engedély alapján végezhetõk.”

(2) A Get. 114.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A szállítási rendszerüzemeltetési engedély iránti kérelem benyújtásának feltétele, hogy a kérelmezõ megfeleljen
a szállítási rendszerüzemeltetõre vonatkozó szétválasztási követelményeknek. A szállítási rendszerüzemeltetési
engedély kiadásának feltétele, hogy a Hivatal a 128.  § szerinti eljárásban megállapítsa, hogy a kérelmezõ megfelel
a szállítási rendszerüzemeltetõre vonatkozó szétválasztási követelményeknek.”

(3) A Get. 114.  §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A szállítási rendszerüzemeltetési engedély kiadásának feltételei tekintetében a földgázellátásról  szóló törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló kormányrendelet az általános szabályoktól eltérõen is rendelkezhet azon
kérelmezõ vonatkozásában, amely földgáz szállítóvezeték tulajdonjogával a szállítási rendszerüzemeltetési engedély
iránti kérelem benyújtásakor nem rendelkezik.”
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188.  § A Get. a következõ 114/A.  §-sal egészül ki:
„114/A.  § (1) A kérelmezõ a (2) bekezdés szerinti eltéréssel nem jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani
a Hivatallal.
(2) A 114.  § e) és f) pontja szerinti engedély iránti kérelmeket a kérelmezõ köteles, a 114.  § a)–d) és g)–j) pontjai szerinti
engedélykérelmeket jogosult elektronikus úton a Hivatal által e célra rendszeresített elektronikus ûrlap használatával
benyújtani, illetve az azokhoz kapcsolódó valamennyi eljárási cselekményt ilyen módon teljesíteni. A kitöltött és
a kérelmezõ által elektronikus úton benyújtott ûrlap magánokiratnak minõsül.
(3) Az elektronikus ûrlapok formájáról és tartalmáról, valamint azok módosításairól – ideértve a Hivatal honlapján
közzétett informatikai alkalmazásokat is – azok alkalmazása kezdetének napját megelõzõen legalább 30 nappal
a Hivatal honlapján tájékoztatót tesz közzé.
(4) A Hivatal a kérelmezõvel elektronikus úton közli az eljárás során hozott döntéseket. A kézbesítéshez fûzõdõ
jogkövetkezmények az elektronikus úton történõ közléshez fûzõdnek. Ha a Hivatal 10 napon belül nem kap
visszaigazolást a kérelmezõtõl, a döntést más írásbeli formában is megküldi, amely esetben a kézbesítéshez fûzõdõ
jogkövetkezmények ezen írásban történõ közléshez fûzõdnek.
(5) A kérelmezõ által igénybevett elektronikus út esetén a 114.  § alapján kiadott engedélyek módosítására és
visszavonására irányuló eljárásokra az e §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni.
(6) A beadványok elektronikus úton  való benyújtására vonatkozó részletes szabályokat a földgázellátásról  szóló
törvény végrehajtásáról  szóló kormányrendelet állapítja meg.
(7) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Ket. elektronikus ügyintézés általános szabályairól  szóló
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

189.  § A Get. 117.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szállítási rendszerüzemeltetõ e törvényben szabályozott más mûködési engedéllyel nem rendelkezhet.
A szállítási rendszerüzemeltetõ részvénytársasági formában mûködõ gazdasági társaság lehet.”

190.  § (1) A Get. 119.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Aki a földgázipari tevékenységet általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusban, uniós jogi
rendelkezésben, jogszabályban, az engedélyében, a Hivatal határozatában, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban,
az üzletszabályzatban, az Ügynökség kötelezõ erejû határozatában elõírtaktól eltérõ módon gyakorolja, azzal
szemben a Hivatal az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja:
a) felhívja az engedélyes figyelmét a kötelezettségei teljesítésére és határidõ tûzésével kötelezi a jogsértés
megszüntetésére,
b) bírságot szabhat ki,
c) a határidõ eredménytelen eltelte után az engedélyes tevékenységét felfüggesztheti,
d) azonnali hatállyal eltilthatja a tevékenység folytatásától,
e) a mûködési engedélyt felfüggesztheti vagy visszavonhatja.”

(2) A Get. 119 .  §-a a következõ (2b) bekezdésekkel egészül ki:
„(2b) A Hivatal a szállítóvezeték tulajdonosával szemben az (1) bekezdésben meghatározott jogszabályokban és uniós
jogi aktusokban, valamint a Hivatal által kiadott határozatokban foglalt kötelezettségeinek megszegése esetén
az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.”

(3) A Get. 119.  §-a a következõ (3a)–(3b) bekezdésekkel egészül ki:
„(3a) A Hivatal a folyamatos ellátás biztosítása érdekében a földgázellátásról  szóló törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben meghatározott eljárás keretében más engedélyest is kijelölhet
a tevékenység folytatására, ha az engedélyben foglalt tevékenységet nem a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen
folytatják, és ez közvetlenül veszélyezteti a biztonságos földgázellátást, illetve közvetlenül a földgázrendszer jelentõs
zavarát idézheti elõ.
(3b) A Hivatal más engedélyes kijelölése esetén az engedélyest kötelezheti arra, hogy a folyamatos és biztonságos
földgázellátás érdekében a rendszerhasználókkal történõ kapcsolattartás, a szerzõdéses feltételek teljesítéséhez
szükséges nyilvántartásokat, adatokat a kijelölt engedélyesnek adja át.”
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191.  § A Get. a következõ 119/A.  §-sal egészül ki:
„119/A.  § (1) Az e törvény szerint engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzése esetén a Hivatal
a tevékenység végzõjével szemben a 119.  § (1) bekezdés b) és d) pontjában foglalt jogkövetkezményeket
alkalmazhatja.
(2) Ha a földgázipari vállalkozásokban részesedést, befolyást vagy irányítást szerezni kívánó a 123.  §-ban
meghatározott vagy a Hivatal által elõírt kötelezettségét nem vagy nem határidõben teljesíti, vele szemben a Hivatal
a 119.  § (1) bekezdés b) pontjában foglalt jogkövetkezményt alkalmazhatja.
(3) A Hivatal elrendelheti a szállítási rendszerüzemeltetõ valamennyi vagy egyes feladatainak átruházását a 128.  §
(1) bekezdés f) pontja alapján tanúsított és a Hivatal által kijelölt rendszerüzemeltetõre, ha
a) a szállítási rendszerüzemeltetõ tartósan nem tesz eleget a 119.  § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban és uniós
jogi aktusokban meghatározott kötelezettségeinek,
b) a 119.  § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti jogkövetkezmények alkalmazása nem vezetett eredményre, valamint
c) a 119.  § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti jogkövetkezmények alapjául szolgáló határozat bírósági felülvizsgálata
esetén a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a Hivatal határozatát helybenhagyta, vagy a Hivatal határozatának
megtámadására rendelkezésre álló idõ eredménytelenül telt el.
(4) A (3) bekezdés szerinti kijelölés esetén a Hivatal kötelezi a szállítóvezeték tulajdonosát a 119.  § (7) bekezdésben és
a 121/I.  § (2) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítésére, valamint a kijelölt rendszerüzemeltetõt a határozat
szerinti feladatok ellátására.”

192.  § A Get. XIII. Fejezete helyébe a következõ rendelkezés lép:

„XIII. FEJEZET
TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSA
Számviteli szétválasztás
120.  § (1) Az integrált, valamint a több engedéllyel rendelkezõ földgázipari vállalkozás köteles az Sztv.-ben
meghatározott módon eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait belsõ számvitelében földgázipari
tevékenységenként is, és a nem földgázipari tevékenységeitõl is elkülöníteni, valamint azokat az éves beszámoló
kiegészítõ mellékletében, a tevékenységenként készített mérlegben és az eredmény kimutatásban olyan módon
bemutatni, mintha az egyes tevékenységeket önálló gazdálkodó szervezetek végeznék.
(2) Az integrált földgázipari vállalkozás köteles olyan számviteli szétválasztási szabályokat kidolgozni, és az egyes
tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát és
a diszkriminációmentességet, kizárja a keresztfinanszírozást és a versenytorzítást.
(3) A földgázipari vállalkozásnak az éves beszámoló kiegészítõ mellékletében részleteznie kell a más engedélyes
földgázipari tevékenységet végzõ társaság tulajdonlásából eredõ bevételeket, és a kapcsolt vállalkozásoktól származó
bevételeket és ráfordításokat.
(4) A beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre, a beszámoló összeállítására, a könyvek vezetésére, valamint
a nyilvánosságra hozatalra és közzétételre vonatkozó szabályokat az Sztv. állapítja meg. Az e törvény szerinti
engedélyköteles tevékenységet végzõk kötelesek belsõ számvitelükben az eszközök és források, a bevételek és
ráfordítások, valamint a tevékenységhez egyértelmûen hozzá nem rendelhetõ eszközök tekintetében
az értékcsökkenés megosztásának szabályait megállapítani. Az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységet
végzõk éves könyvvizsgálata során a könyvvizsgálónak ellenõriznie kell az (1) bekezdésben meghatározott
kötelezettségek teljesítését is.
(5) Az integrált, valamint a több engedéllyel rendelkezõ földgázipari vállalkozás könyvvizsgálója az éves
beszámolóhoz, illetve az összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz kiadott független könyvvizsgálói jelentésben
köteles igazolni, hogy a vállalkozás által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok, valamint
az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítják a vállalkozás üzletágai közötti
keresztfinanszírozás-mentességet.
(6) Minden engedélyes földgázipari vállalkozás köteles az auditált számviteli éves beszámolóját a tárgyévre készített
üzleti jelentéssel, és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a Hivatalnak az Sztv. szerinti letétbe helyezéssel egyidejûleg
megküldeni.
(7) A több engedéllyel rendelkezõ földgázipari vállalkozás esetén a tevékenységi beszámolókat is tartalmazó
számviteli éves beszámolót csak egy példányban kell a Hivatalnak benyújtani. A földgázipari vállalkozás ebben
az esetben köteles nyilatkozni, hogy mely engedélyekre vonatkozóan nyújtotta be a számviteli éves beszámolót.
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(8) A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás összevont (konszolidált) számviteli beszámolóját a társaságcsoport
konszolidációra kötelezett engedélyes tagja küldi meg a Hivatalnak.
(9) A számviteli szétválasztásra vonatkozó fõ követelményeket és alapelveket a Kormány rendeletben szabályozza.

A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásokra vonatkozó közös szétválasztási szabályok
120/A.  § (1) A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás rendszerüzemeltetõ tagjai vonatkozásában
a tevékenységek szétválasztására, a jogi személyiség szerinti, szervezeti és döntéshozatali függetlenség biztosításának 
követelményére tekintettel a Gt. szabályait az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás keretében végzett földgázszállítás és rendszerirányítás vagy
földgázelosztás esetén biztosítani kell a földgázszállítás, földgázelosztás jogi személyiség szerinti, szervezeti és
döntéshozatali függetlenségét a nem földgázszállítással vagy földgázelosztással kapcsolatos tevékenységektõl.
(3) A (2) bekezdés szerinti függetlenség biztosításához legalább a következõ követelmények teljesítése szükséges:
a) a rendszerüzemeltetõ e törvény szerint engedélyköteles más tevékenységet nem folytathat,
b) a rendszerüzemeltetõ – a szervezett földgázpiaci engedélyest és a szállítási rendszerüzemeltetõt kivéve – nem
szerezhet részesedést a saját tevékenységétõl eltérõ, e törvény szerint engedélyköteles tevékenységet folytató más
engedélyesben,
c) a rendszerüzemeltetõnek a vezetõ tisztségviselõje, a cégvezetõje, a vezetõ állású munkavállalója,
a felügyelõbizottságának – földgázelosztó és földgáztároló engedélyes esetén ügydöntõ
felügyelõbizottságának – tagja, valamint a gazdasági társaság engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti egysége
vezetõje (a továbbiakban: szervezeti egység vezetõ) a munkaszerzõdésben, a munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyt szabályozó szerzõdésben vagy a kinevezési okiratban (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt:
munkaszerzõdés) foglalt jogait és kötelezettségeit, a munkabérét, az egyéb juttatásait vagy díjazását, valamint
munkavégzésének feltételeit, hatásköreit és beszámolási kötelezettségeit oly módon kell kialakítani és rögzíteni, hogy
a mûködést befolyásoló független döntéshozatal, valamint annak során a befolyásmentes és az egyenlõ bánásmód
követelményének megfelelõ eljárás biztosított legyen,
d) a c) pontban meghatározott munkaszerzõdéssel rendelkezõ személynek nem lehet társasági részesedése
a rendszerüzemeltetõt kivéve más engedélyesben, annak kapcsolt vállalkozásában, továbbá nem lehet annak vezetõ
tisztségviselõje, felügyelõbizottsági – földgázelosztó és földgáztároló engedélyes esetén ügydöntõ
felügyelõbizottsági – tagja, cégvezetõje nem létesíthet azzal munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyt,
e) a c) pontban meghatározott cégvezetõt, vezetõ állású munkavállalót és szervezeti egység vezetõt az integrált
földgázipari vállalkozás más tagjához nem lehet kirendelni,
f) a c) pontban meghatározott vezetõ tisztségviselõ, felügyelõbizottsági – földgázelosztó és földgáztároló engedélyes 
esetén ügydöntõ felügyelõbizottsági – tag, cégvezetõ és vezetõ állású munkavállaló a munkaviszony,
a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy a kinevezés (e fejezet, valamint a XV. fejezet alkalmazásában
a továbbiakban együtt: munkaviszony) megszûnését követõ egy éven belül csak a Hivatal jóváhagyásával lehet más
engedélyes vezetõ tisztségviselõje, felügyelõbizottságának tagja, cégvezetõje vagy vezetõ állású munkavállalója,
amely nem érinti az Mt. 3.  §-ának (6) bekezdése szerint a munkaviszony megszûnését követõ kötelezettség fejében
járó ellenértéket.
(4) A (3) bekezdés d) pontjában foglaltakat a szervezett földgázpiaci engedélyes és a földgázszállító között nem kell
alkalmazni, ha a szállítási rendszerüzemeltetõ e szervezett földgázpiacot mûködtetõ részvénytársaságban
részesedéssel rendelkezik.
(5) A rendszerüzemeltetõ által harmadik személyektõl igénybevett, e törvény szerinti nem engedélyköteles
tevékenységek (a továbbiakban: támogató tevékenységek) és kiszervezés esetén a rendszerüzemeltetõ úgy felel
a jogszabályokban, hatósági határozatban és a mûködési engedélyben meghatározott kötelezettségei teljesítéséért,
mintha az adott tevékenységet maga végezte volna.

A földgázelosztó vagy földgáztároló engedélyes taggal rendelkezõ vertikálisan integrált földgázipari
vállalkozásra vonatkozó szétválasztási szabályok
121.  § (1) A 120/A.  § (2) bekezdésében megfogalmazott függetlenség biztosításához a 120/A.  § (3) bekezdésében
meghatározottakon túl a földgázelosztó vagy földgáztároló engedélyes esetén legalább a következõ követelmények
teljesítése szükséges:
a) a földgázelosztó vagy a földgáztároló engedélyes vezetõ tisztségviselõje, cégvezetõje, ügydöntõ
felügyelõbizottságának tagja és vezetõ állású munkavállalója díjazását vagy munkabérét, valamint egyéb juttatásait
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nem lehet a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás nem földgázelosztói vagy földgáztárolói tevékenységének
eredményességétõl függõen meghatározni,
b) e törvényben foglalt rendelkezések figyelembevételével a földgázelosztó vagy földgáztároló engedélyes
befolyásmentesen és az egyenlõ bánásmód követelményének megfelelõen jogosult meghozni az e törvény szerinti
engedélyköteles tevékenységének végzéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi és személyi döntéseket, beleértve az éves
üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel, a támogató tevékenységek igénybevételével, tevékenységek
kiszervezésével, valamint az elosztóvezetékek és földgáztárolói berendezések létesítésével, karbantartásával,
felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is. E rendelkezés nem akadályozza a földgázelosztó vagy a földgáztároló
engedélyes anyavállalatát abban, hogy jóváhagyja a leányvállalat éves üzleti tervét, és hogy általános korlátokat
szabjon a leányvállalat eladósodásának mértékére vonatkozóan. Az anyavállalat az éves üzleti terv végrehajtása során
a napi üzemvitellel, az elosztóvezeték létesítésével, karbantartásával vagy felújításával összefüggésben
a földgázelosztó vagy a földgáztároló engedélyes részére egyedi utasítást nem adhat,
c) a földgázelosztó vagy a földgáztároló engedélyes az üzleti éven belüli pénzforgalmának önálló bonyolításáról vagy
a vállalkozáscsoport által mûködtetett közös pénzforgalmi rendszerhez történõ csatlakozásáról befolyásmentesen
dönt,
d) a földgázelosztónak és a földgáztároló engedélyesnek rendelkeznie kell az e törvény szerinti engedélyköteles
tevékenység végzéséhez szükséges személyi és pénzügyi erõforrásokkal, tárgyi és mûszaki eszközökkel,
e) a földgázelosztó és a földgáztároló engedélyes kommunikációjában, és – márkajelzés alkalmazása
esetén – márkajelzésében köteles megkülönböztetni magát a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás
földgáz-kereskedelmi engedéllyel rendelkezõ tagjától,
f) a földgázelosztó és a földgáztároló engedélyes megfelelési programot dolgoz ki, amelyben bemutatja azokat
az intézkedéseket és feltételeket, amelyek biztosítják a megkülönböztetés-mentes, független mûködést. A program
meg valósításáról, a feltárt eredményekrõl és hiányosságokról a földgázelosztó és a földgáztároló engedélyes évente
megfelelési jelentést készít.
(2) A 121.  § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelési programot a Hivatal hagyja jóvá.
(3) A megfelelési program végrehajtásának figyelemmel kíséréséért, valamint a megfelelési jelentés elkészítéséért
az engedélyes által kijelölt, független megfelelési ellenõr felel. A megfelelési ellenõr jogszabályban meghatározott
feladatai elvégzéséhez szükséges mértékig az engedélyes és kapcsolat vállalkozásai valamennyi információjához
hozzáférhet. A megfelelési jelentést jóváhagyásra be kell nyújtani a Hivatalhoz, majd a jóváhagyást követõen
mindenki számára hozzáférhetõen nyilvánosságra kell hozni.
(4) A megfelelési ellenõr jogi vagy büntetlen elõéletû természetes személy lehet, és rá – a függetlenség biztosítása
érdekében – a 121/C.  § (4) bekezdés a) pontjának, valamint a 121/D.  § (1) és (2) bekezdéseinek rendelkezéseit
megfelelõen alkalmazni kell.
(5) A megfelelési ellenõr szakmai alkalmasságára vonatkozó feltételeket, a megfelelési ellenõr jogköreit és feladatait,
valamint a megfelelési programra és a megfelelési jelentésre vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben
határozza meg.
121/A.  § A tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok nem alkalmazandók azon földgázelosztók esetében,
amelyek az általuk üzemeltetett elosztóvezetéken 100000-nél kevesebb rácsatlakozott felhasználót látnak el.

A szállítási rendszerüzemeltetõ taggal rendelkezõ vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásra
vonatkozó szétválasztási szabályok
121/B.  § (1) A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás földgáztermeléssel vagy földgáz-kereskedelemmel
foglalkozó leányvállalatai nem rendelkezhetnek sem közvetlen, sem közvetett részesedéssel a szállítási
rendszerüzemeltetõben. A szállítási rendszerüzemeltetõ nem rendelkezhet sem közvetlen, sem közvetett
részesedéssel a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás földgáztermeléssel vagy földgáz-kereskedelemmel
foglalkozó leányvállalatában.
(2) A szállítási rendszerüzemeltetõ köteles felügyelõbizottságot létrehozni. A felügyelõbizottság a Gt. szerinti
jogkörein túlmenõen dönt
a) a részvényesek vagyonának értékére  valószínûsíthetõen jelentõs hatást gyakorló kérdésekben,
b) a 121/C.  § (1) bekezdésében meghatározott kérdésekben,
c) a 121/G.  § szerinti megfelelési ellenõr kinevezésérõl és megbízatásának megszüntetésérõl.
(3) A (2) bekezdés a) pontja keretében kell a szállítási rendszerüzemeltetõ éves és hosszú távú pénzügyi tervét,
a részvényeseknek kifizethetõ osztalék összegét, valamint a társaság eladósodási szintjét érintõ határozatot
meghozni.

5544 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 32. szám



(4) Nem tartozhatnak a felügyelõ testület hatáskörébe a szállítási rendszerüzemeltetõ mindennapi mûködésével,
a szállítóvezetékek mindennapi üzemeltetésével, valamint a hálózatfejlesztési terv elõkészítésével kapcsolatos
döntések.
(5) A felügyelõbizottság tagjai közül a tagok felénél egy fõvel kevesebb személyre alkalmazni kell a 121/C.  §
(2)–(3) bekezdés, a (4) bekezdés a) pontja, a (6) bekezdése, valamint a 121/D.  § (1)–(2) bekezdése szerinti
rendelkezéseket, azzal, hogy a 121/C.  § (2) bekezdés b) pontja a felügyelõbizottság valamennyi tagjára alkalmazandó.
(6) A felügyelõbizottság a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozást, a harmadik személy részvényeseket,
valamint a Gt. 38.  § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a munkavállalókat képviselõ tagokból áll. A Gt.-ben
elõírt arányoktól eltérõen a felügyelõbizottság tagjainak az 1/9-ede, de legalább egy fõ a munkavállalók képviselõje.
121/C.  § (1) A szállítási rendszerüzemeltetõ vezetõ tisztségviselõje, cégvezetõje, vezetõ állású munkavállalója,
szervezeti egység vezetõje (a továbbiakban együtt: operatív irányítást ellátó személy) munkaviszonyának
létesítésérõl, meghosszabbításáról, munkafeltételeirõl – ideértve a díjazását is –, valamint munkaviszonya
megszüntetésérõl a felügyelõbizottság dönt.
(2) Az operatív irányítást ellátó személy munkaviszonyának létesítésérõl, a munkaviszonyát, annak idejét, valamint
megszûnését szabályozó feltételekrõl, továbbá a munkaviszonya megszüntetésére vonatkozó javaslat indokairól
a döntést megelõzõen értesíteni kell a Hivatalt. A döntés kizárólag akkor válik hatályossá, ha a Hivatal 20 napon belül
nem emel ellene kifogást. A Hivatal kifogást emelhet a döntés ellen, ha kétség merül fel
a) a jelölt személy szakmai függetlenségével, vagy
b) a munkaviszony idõ elõtti megszüntetésének indokaival
kapcsolatban.
(3) Az operatív irányítást ellátó személy a Hivatalnál hatósági ellenõrzést kezdeményezhet munkaviszonya idõ elõtti
megszüntetése esetén. Ha a Hivatal megállapítja, hogy a döntés az e fejezet a tevékenységek szétválasztására
vonatkozó elõírásaiba (a továbbiakban: szétválasztási szabályok) vagy a Hivatal határozatába ütközik, jogosult a 119.  §
szerinti jogkövetkezmények alkalmazására. A (2) és e bekezdés rendelkezései nem érintik az operatív irányítást
biztosító személy és a felügyelõ testület tagja jogorvoslati jogosultságait.
(4) Az operatív irányítást ellátó személyek
a) többsége a munkaviszonya létesítését megelõzõ 3 évben nem állhatott munkaviszonyban, vagy közvetlen vagy
közvetett más szerzõdéses jogviszonyban – a szállítási rendszerüzemeltetõ kivételével – a vertikálisan integrált
földgázipari vállalkozással, annak bármely tagvállalatával, vagy irányító részvényesével, továbbá abban nem
rendelkezett sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséggel,
b) kisebb része a munkaviszonya létesítését megelõzõ 6 hónapban nem lehetett a vertikálisan integrált földgázipari
vállalkozás operatív irányítását ellátó személye.
(5) Ha a szállítási rendszerüzemeltetõnél az operatív irányítást nem testület látja el, az operatív irányítást ellátó
személyre a (4) bekezdés a) pontja szerinti követelményeket kell alkalmazni.
(6) Az operatív irányítását ellátó személy a munkaviszonya megszûnését követõ 4 évig nem állhat munkaviszonyban
vagy más szerzõdéses jogviszonyban – a szállítási rendszerüzemeltetõ kivételével – a vertikálisan integrált földgázipari 
vállalkozással, annak bármely tagvállalatával, vagy irányító részvényesével, továbbá abban nem rendelkezhet sem
közvetlen, sem közvetett érdekeltséggel.
(7) Az operatív irányítást ellátó személynek közvetlenül beosztott, a szállítóvezeték üzemeltetésével, karbantartásával 
vagy fejlesztésével kapcsolatos feladatot ellátó személyekre alkalmazni kell a (3) bekezdés, a (4) bekezdés a) pontja,
a (6) bekezdés, továbbá a 121/D.  § (1)–(2) bekezdések rendelkezéseit.
121/D.  § (1) A szállítási rendszerüzemeltetõvel munkaviszonyban álló személy nem állhat munkaviszonyban, továbbá
közvetlen vagy közvetett más szerzõdéses jogviszonyban – a szállítási rendszerüzemeltetõ kivételével – a vertikálisan
integrált földgázipari vállalkozással, továbbá abban nem rendelkezhet sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséggel.
(2) A szállítási rendszerüzemeltetõvel munkaviszonyban álló személy díjazását, munkabérét és egyéb juttatásait nem
lehet a vertikálisan integrált vállalkozás nem földgázszállítási tevékenységének eredményességétõl függõen
meghatározni, továbbá nem részesülhet e vállalkozásoktól pénzügyi juttatásban.
(3) Tilos a munkaerõ-kölcsönzés a szállítási rendszerüzemeltetõ és a vertikálisan integrált vállalkozás között.
121/E.  § (1) A szállítási rendszerüzemeltetõ nem részesülhet pénzbeli juttatásban a vertikálisan integrált vállalkozás
földgáztermeléssel, földgáz-kereskedelemmel foglalkozó leányvállalatától.
(2) A szállítási rendszerüzemeltetõ – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – nem vehet igénybe szolgáltatást
a vertikálisan integrált vállalkozástól és annak tagvállalataitól. A szállítási rendszerüzemeltetõ a Hivatal által
jóváhagyott feltételek alapján jogosult szolgáltatást nyújtani a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás számára,
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ha e szolgáltatás hátrányos megkülönbözetés nélkül, azonos feltételekkel bármely rendszerhasználó számára elérhetõ 
és nem korlátozza a versenyt a földgáztermelés és a földgáz-kereskedelem terén.
(3) A szállítási rendszerüzemeltetõ és a vertikálisan integrált vállalkozás közötti pénzügyi és kereskedelmi
kapcsolatoknak – így a szállítási rendszerüzemeltetõ által a vertikálisan integrált vállalkozás részére nyújtandó hitel
vagy kölcsön feltételeinek – meg kell felelniük a piaci feltételeknek. A szállítási rendszerüzemeltetõ e kapcsolatokról
részletes nyilvántartást vezet, és azt kérés esetén a Hivatal rendelkezésére bocsátja.
(4) A szállítási rendszerüzemeltetõ és a vertikálisan integrált vállalkozás közötti pénzügyi és kereskedelmi
megállapodásokhoz a Hivatal elõ zetes hozzájárulása szükséges. A pénzügyi és kereskedelmi megállapodást
a Hivatalhoz a szállítási rendszerüzemeltetõ nyújtja be. A Hivatal jóváhagyja a megállapodást, ha a szállítási
rendszerüzemeltetõ igazolta, hogy az abban foglaltak legalább a piaci feltételeknek megfelelnek.
(5) A szállítási rendszerüzemeltetõ a vállalati megjelenésében, kommunikációjában, márkajelzésében és
a székhelyén, valamint a telephelyein köteles megkülönböztetni magát a vertikálisan integrált földgázipari
vállalkozástól.
(6) A szállítási rendszerüzemeltetõ az informatikai rendszerek vagy berendezések vagy biztonsági hozzáférési
rendszerek vonatkozásában nem köthet szerzõdést a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáséval azonos
tanácsadókkal, vagy szállítókkal. Nem oszthat meg a vertikálisan integrált vállalkozással informatikai rendszert,
berendezést, a tevékenysége végzéséhez szükséges épületet vagy helyiséget vagy biztonsági hozzáférési rendszert,
továbbá nem vehet igénybe könyvvizsgálói tevékenység végzésére a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáséval 
azonos könyvvizsgálót.
121/F.  § (1) A szállítási rendszerüzemeltetõ a felügyelõbizottsága határozatainak sérelme nélkül jogosult dönteni
a) a szállítóvezeték üzemeltetéséhez, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges eszközökrõl önállóan és
a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól függetlenül,
b) a hitel-, valamint kölcsönfeltételekrõl, tõkeemelésrõl és minden további finanszírozási forrásról.
(2) A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás sem közvetlenül, sem közvetve nem határozhatja meg a szállítási
rendszerüzemeltetõ napi tevékenységére, a hálózatüzemeltetésre és a 10 éves hálózatfejlesztési terv elõkészítésére
vonatkozó versenymagatartását.
(3) A szállítási rendszerüzemeltetõ általános irányítási struktúráját és alapszabályát, belsõ szabályzatait és
megállapodásait úgy kell kialakítani, hogy azok biztosítsák a szállítási rendszerüzemeltetõ e törvényben elõírtaknak
megfelelõ tényleges függetlenségét.
(4) A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás köteles a szállítási rendszerüzemeltetõ kérelmére kellõ idõben
rendelkezésre bocsátani a jövõbeni beruházások meg valósításához, illetve a meglévõ eszközök lecseréléséhez
szükséges pénzügyi forrásokat. Ezen kötelezettsége teljesítése során a felügyelõbizottság által hozott döntésektõl
a szállítási rendszerüzemeltetõ hátrányára nem térhet el. A szállítási rendszerüzemeltetõ köteles e forrásokról
tájékoztatni a Hivatalt.
(5) A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás tartózkodni köteles minden olyan tevékenységtõl, amely a szállítási
rendszerüzemeltetõt akadályozza az e törvénybõl fakadó kötelezettségei teljesítésében, továbbá nem követelheti
meg a szállítási rendszerüzemeltetõtõl, hogy e kötelezettségek teljesítéséhez a vertikálisan integrált földgázipari
vállalkozástól engedélyt kérjen.
(6) A szállítási rendszerüzemeltetõ jogosult a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól függetlenül és önállóan
dönteni a támogató tevékenységek igénybevételérõl és a kiszervezésrõl.
121/G.  § (1) A szállítási rendszerüzemeltetõ megfelelési programot köteles kidolgozni, azt a Hivatalhoz jóváhagyásra
benyújtani és a jóváhagyott megfelelési programot végrehajtani. A megfelelési programban be kell mutatni azokat
az intézkedéseket és feltételeket, amelyek biztosítják a megkülönböztetés-mentes, független mûködést. A szállítási
rendszerüzemeltetõnél a megfelelési program végrehajtását – a Hivatal hatáskörének sérelme
nélkül – a felügyelõbizottság által kijelölt független megfelelési ellenõr ellenõrzi.
(2) A megfelelési ellenõr megbízatása vagy alkalmazása feltételeinek, megbízatása vagy alkalmazása idõtartama
meghatározásához, valamint kinevezéséhez a Hivatal elõ zetes jóváhagyása szükséges. A szállítási
rendszerüzemeltetõnek biztosítania kell a megfelelési ellenõr függetlenségét, és a feladatai ellátásához szükséges
forrásokat. A Hivatal a jóváhagyást kizárólag a megfelelési ellenõr függetlenségének vagy szakmai alkalmasságának
hiánya esetén tagadhatja meg.
(3) A megfelelési ellenõr jogi személy vagy büntetlen elõéletû természetes személy lehet, és rá a 121/C.  § (3)–(7) és
a 121/D.  § (1) és (2) bekezdések rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.
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(4) A megfelelési ellenõr megbízatását a felügyelõbizottság a Hivatal elõ zetes jóváhagyásával jogosult megszüntetni.
A felügyelõbizottság köteles azonnali hatállyal megszüntetni a megfelelési ellenõr megbízatását, amennyiben
a Hivatal a megfelelési ellenõr függetlenségének vagy szakmai alkalmasságának hiányát állapítja meg.
(5) A megfelelési ellenõr e törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából megismerhet valamennyi szükséges
adatot, elõ zetes értesítés nélkül is beléphet a szállítási rendszerüzemeltetõ irodáiba és hozzáférhet valamennyi egyéb
szükséges információhoz. A szállítási rendszerüzemeltetõ munkaviszonyban álló személyek személyes adatait
a megfelelési ellenõr e törvényben és a földgázellátásról  szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló
kormányrendeletben meghatározott feladatai ellátása érdekében az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban
kezelheti.
(6) A megfelelési ellenõr a megfelelési program végrehajtásáról, az annak érdekében hozott intézkedésekrõl, a feltárt
eredményekrõl és jelentõs hiányosságokról évente megfelelési jelentést készít, és azt jóváhagyásra benyújtja
a Hivatalhoz. A jóváhagyást követõen a szállítási rendszerüzemeltetõ a megfelelési jelentést honlapján közzéteszi.
(7) A megfelelési ellenõr szakmai alkalmasságára vonatkozó feltételeket, a megfelelési ellenõr jogköreit és feladatait,
valamint a megfelelési programra és megfelelési jelentésre vonatkozó részletes szabályokat a földgázellátásról  szóló
törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló kormányrendelet határozza meg.

A szállítási rendszerüzemeltetõre vonatkozó szabályok teljes tulajdonosi szétválasztás esetén
121/H.  § (1) A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás bármikor jogosult a szállítási rendszerüzemeltetõ teljes
tulajdonosi szétválasztása mellett dönteni. A tanúsítást követõen a teljes tulajdonosi szétválasztás eredményeképpen
létrejött szállítási rendszerüzemeltetõnek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:
a) a szállítási rendszerüzemeltetõnek rendelkeznie kell a szállítóvezeték és a földgázszállítási tevékenység végzéséhez 
szükséges valamennyi eszköz tulajdonjogával;
b) ugyanazon személy vagy személyek nem jogosultak
ba) közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni földgáztermelõ vagy földgázkereskedõ felett, és közvetlenül vagy 
közvetve irányítást vagy bármely jogot gyakorolni a szállítási rendszerüzemeltetõ vagy a szállítóvezeték felett
valamint,
bb) közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni szállítási rendszerüzemeltetõ vagy a szállítóvezeték felett és
közvetlenül vagy közvetve irányítást vagy bármely jogot gyakorolni földgáztermelõ vagy földgázkereskedõ felett,
c) ugyanazon személy nem jogosult a szállítási rendszerüzemeltetõben felügyelõbizottsági tag, vagy operatív
irányítását végzõ személy kinevezésére, valamint közvetlenül vagy közvetve irányítást vagy bármely jogot gyakorolni
földgáztermelõ vagy földgázkereskedõ felett,
d) ugyanazon személy nem lehet egyfelõl földgáztermelõ vagy földgázkereskedõ, másfelõl szállítási
rendszerüzemeltetõ vagy szállítási rendszerüzemeltetõben részesedéssel rendelkezõ vállalkozás operatív irányítását
végzõ személy vagy ezek felügyelõbizottsági tagja, és
e) a földgáztermelõ vagy földgázkereskedõ nem gyakorolhat sem közvetlen sem közvetett irányítást vagy bármely
jogot a szállítási rendszerüzemeltetõ felett.
(2) Az (1) bekezdés b), c) és e) pontjában meghatározott bármely jog alatt különösen a következõket kell érteni:
a) bármely szavazati jog gyakorlása;
b) a felügyelõbizottság tagja, az operatív irányítást végzõ személy kinevezése, vagy
c) a Ptk. 685/B.  § (1) bekezdése szerinti többségi befolyás.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában
a) a földgáztermelõre vonatkozó rendelkezések a villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: 
VET.) szerinti termelõre,
b) a földgázkereskedõre vonatkozó rendelkezések a VET. szerinti kereskedelmi engedélyesre,
c) a szállítási rendszerüzemeltetõre vonatkozó rendelkezések a VET. szerinti átviteli rendszerirányítóra,
d) a szállítóvezetékre vonatkozó rendelkezések pedig a VET.-ben meghatározott átviteli hálózatra
megfelelõen alkalmazandók. Az a)–c) pontokat a vállalkozás felett közvetlen irányítást gyakorló személyre vagy
személyekre is alkalmazni kell.
(4) Az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott feltétel teljesül abban az esetben is, ha egyrészt a szállítási
rendszerüzemeltetõ vagy a szállítóvezeték, másrészt a földgáztermelõ vagy a földgázkereskedõ felett az irányítást
a Magyar Köztársaság nevében önálló, külön törvényben meghatározott gazdálkodó szervezetek vagy más állami
szervek gyakorolják.
(5) Azokat az üzleti titkokat, amelyekrõl a korábban vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részét képezõ
szállítási rendszerüzemeltetõnek tudomása volt, a szállítási rendszerüzemeltetõ nem hozhatja a földgáztermelõ vagy
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földgázkereskedõ tudomására, továbbá az ilyen szállítási rendszerüzemeltetõ által alkalmazott a 121/C.  §
(6)–(7) bekezdése szerinti személyeket munkaviszonyra irányuló jogviszonyuk alatt és jogviszonyuk megszûnését
követõ 4 évig, az szállítási rendszerüzemeltetõvel munkaviszonyra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyeket
1 évig a földgáztermelõ vagy földgázkereskedõ nem alkalmazhatja.
(6) Amennyiben a Hivatal a 128.  § szerinti tanúsítási eljárás eredményeképpen megállapítja, hogy a szállítási
rendszerüzemeltetõ megfelel az e §-ban foglaltaknak, a Hivatal határozatának jogerõre emelkedését követõen
a 121/B–121/G.  § és 119/A.  § (3) bekezdése nem alkalmazható.

A független rendszerüzemeltetõre vonatkozó szétválasztási szabályok
121/I.  § (1) A 119/A.  § (3) bekezdés alkalmazása vagy az ügyfél erre irányuló kérelme esetén a Hivatal által kijelölésre
kerülõ független rendszerüzemeltetõnek – az átruházott feladatok jellegétõl függõen – az alábbi feltételeknek kell
megfelelnie:
a) teljesítenie kell a 121/H.  § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában foglalt követelményeket,
b) rendelkeznie kell az átruházott feladatok ellátásához szükséges mûszaki és tárgyi eszközökkel, pénzügyi és humán
erõforrásokkal,
c) meg kell felelnie a Hivatal által jóváhagyott 10 éves fejlesztési tervnek, és
d) a kizárólag adminisztratív és informatikai szolgáltatások kivételével nem vehet igénybe harmadik személyektõl
olyan szolgáltatásokat, amelyeket a harmadik személyek a szállítóvezeték tulajdonosa számára is nyújtanak, valamint
e) igazolnia kell, hogy eleget tesz a szállítási rendszerüzemeltetõ 715/2009/EK rendelet szerinti kötelezettségeinek.
(2) A szállítóvezeték tulajdonosa köteles
a) a független rendszerüzemeltetõ részére a feladatai elvégzéséhez szükséges együttmûködést, támogatást és
információt biztosítani,
b) finanszírozni a független rendszerüzemeltetõ által elhatározott és a Hivatal által jóváhagyott beruházásokat, vagy
beleegyezni bármely érdekelt fél – akár a független rendszerüzemeltetõ – általi finanszírozásba,
c) fedezetet biztosítani a szállítóvezetéki vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségekre, kivéve a független
rendszerüzemeltetõ feladataihoz kapcsolódó kötelezettségeket, és
d) biztosítékot nyújtani a szállítóvezeték fejlesztése finanszírozásának megkönnyítése érdekében, kivéve azon
beruházásokat, amelyek esetében a b) ponttal összhangban beleegyezését adta bármely érdekelt fél – akár
a független rendszerüzemeltetõ – általi finanszírozáshoz, továbbá
e) a tulajdonában lévõ szállítóvezetéket és a szállítási tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi eszközt
a független rendszerüzemeltetõ kizárólagos használatába adni.
(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott pénzügyi megállapodásokhoz a Hivatal elõ zetes jóváhagyása
szükséges. A jóváhagyást megelõzõen a Hivatal konzultációt folytat a szállítóvezeték tulajdonosával és a többi
érdekelt féllel.
(4) A szállítóvezeték tulajdonosának felelõssége nem terjed ki a 81.  §-ban foglalt fejlesztések tervezésére és a 74.  §
szerinti hálózati hozzáférések biztosítására.
(5) A vertikálisan integrált vállalkozás részét képezõ szállítóvezeték tulajdonosának és a földgáztároló engedélyesnek
legalább társasági formájukban, valamint szervezeti és döntéshozatali szempontjából függetlennek kell lennie
a rendszerüzemeltetéshez nem kapcsolódó egyéb tevékenységektõl, legalább a következõk szerint:
a) a szállítóvezeték tulajdonos és a földgáztároló engedélyes operatív irányítását végzõ személy nem vehetnek részt
az integrált földgázipari vállalkozás azon szervezetében, amely földgáztermelõi, földgázelosztói és
földgáz-kereskedelmi tevékenység napi üzemviteléért közvetlenül vagy közvetve felelõs,
b) a szállítóvezeték tulajdonos és a földgáztároló engedélyes operatív irányítását végzõ személy
munkaszerzõdésében vagy megbízási szerzõdésében foglalt jogokat és kötelezettségeket, munkabérét és egyéb
juttatásait, munkavégzésének feltételeit és szakmai érdekeit úgy kell meghatározni, hogy feladatai ellátása során
biztosítsa számunkra a független cselekvés lehetõségét, és
c) a földgáztároló engedélyesnek tényleges, a vertikálisan integrált vállalkozástól független döntéshozatali jogköre
van a földgáztároló üzemeltetéséhez, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges eszközöket illetõen. Ez nem zárja
ki olyan megfelelõ koordinációs mechanizmusok létét, amelyek az anyavállalat gazdasági és irányítási felügyeleti
jogait biztosítják a leányvállalat befektetett eszközei megtérülésének védelme érdekében,
d) a vertikálisan integrált vállalkozás nem adhat a napi üzemvitellel és a földgáztároló létesítmények építésével, illetve 
felújításával kapcsolatos egyedi döntésekkel kapcsolatos utasításokat, ha azok nem haladják meg a jóváhagyott
pénzügyi tervben vagy bármely, azzal egyenértékû eszközben megszabott kereteket, és
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e) a szállítóvezeték tulajdonosának és a földgáztároló engedélyesnek megfelelési programot és megfelelési jelentést
kell készítenie, amelyekre a 121.  § (1) bekezdés e) pontja és a 121.  § (2)–(4) bekezdéseinek rendelkezéseit kell
megfelelõen alkalmazni.
(6) Az (5) bekezdés c) pontja alapján a vertikálisan integrált vállalkozás jóváhagyhatja a földgáztároló engedélyes éves
pénzügyi tervét vagy bármely, ezzel egyenértékû eszközt, és általános korlátokat szabhat a leányvállalat
eladósodásának mértékére vonatkozóan.
(7) Ha a Hivatal a tanúsítási eljárás eredményeképpen megállapítja, hogy a független rendszerüzemeltetõ megfelel
az e §-ban foglaltaknak, a Hivatal határozatának jogerõre emelkedését követõen a 121/B.  §–121/G.  § nem
alkalmazható.”

193.  § A Get. 122.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az engedélyesnek a Gt. rendelkezései szerinti szétválásához (különváláshoz, kiváláshoz), más vállalkozással
történõ egyesüléséhez (beolvadáshoz, összeolvadáshoz), jogutód nélküli megszûnéséhez, alaptõkéjének vagy
törzstõkéjének legalább egynegyed résszel történõ leszállításához (a továbbiakban együtt: cégjogi esemény) a Hivatal 
hozzájáruló határozata szükséges. A cégjegyzékbe  való bejegyzésre (változásbejegyzésére) irányuló kérelmet
a cégbírósághoz a Hivatal határozatával együtt lehet benyújtani. A Hivatal nem tagadhatja meg az alaptõke vagy
törzstõke leszállításához  való hozzájárulást, ha azt az engedélyes számára a Gt. kötelezõvé teszi.”

194.  § (1) A Get. 123.  §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § (3)–(6) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(2a) Nem kell a Hivatal elõ zetes hozzájárulása a (2) bekezdésben foglaltak szerint jóváhagyott mértékek elérését
követõen mindaddig, amíg az újabb befolyásszerzéssel a befolyást szerzõ el nem éri a következõ Hivatali
hozzájáruláshoz kötött mértéket. Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség alól a befolyást szerzõ
nem mentesül. Az (1)–(2) bekezdésekben meghatározottak vonatkoznak az e törvény hatálya alá tartozó
engedélyesek és a VET. hatálya alá tartozó engedélyesek közötti befolyásszerzésre is.
(3) A (2) bekezdés szerinti befolyásszerzés nem igényli a Hivatal hozzájárulását
a) az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték engedélyese,
b) a célvezeték üzemeltetõje,
c) a telephelyi szolgáltató esetében.
(4) Földgáz, illetve villamos energia termelésével vagy kereskedelmével foglalkozó vállalkozás, valamint az ilyen
vállalkozás irányító részvényese a szállítási rendszerüzemeltetõben, sem közvetlenül, sem közvetetten nem szerezhet
irányítást biztosító részesedést. A szállítási rendszerüzemeltetõben, illetve annak irányító részvényesében irányítást
biztosító részesedésszerzéshez a Hivatal hozzájárulása is szükséges. E rendelkezés nem érinti a 121/B.  §
(1) bekezdésben rögzített rendelkezést.
(5) A Hivatal hozzájáruló határozata szükséges az olyan jogügylet létrejöttéhez, amely azt eredményezné, hogy
harmadik országból származó személy vagy személyek gyakorolnak irányítást a szállítási rendszerüzemeltetõ vagy
annak irányító részvényese felett.
(6) A Hivatal a (2) és az (5) bekezdésben, valamint a 122.  § (1) bekezdésében meghatározott ügyletekhez történõ
hozzájárulást megtagadhatja vagy feltételhez kötheti, ha azok végrehajtása a földgázellátás biztonságát,
a közbiztonságot, az energiapolitikai célkitûzések érvényesülését, az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenység
ellátását vagy a szállítási, tárolási, elosztási, valamint egyetemes szolgáltatási tevékenység árának és a szolgáltatás
minõségének meghatározására vonatkozó szabályozást veszélyeztetheti, továbbá, ha annak végrehajtása
a Hivatalhoz a (8) bekezdés szerint bejelentett elõvásárlási jog megsértésére vezetne.”

(2) A Get. 123.  §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(6a) A Hivatal megtagadja a (4) bekezdésben meghatározott részesedésszerzés jóváhagyását, ha az nem felel meg
az ott rögzített követelményeknek. A Hivatal megtagadja az (5) bekezdésben meghatározott jogügylet jóváhagyását,
ha a 128.  § szerinti eljárásban azt állapította meg, hogy a jogügylet végrehajtása eredményeként a szállítási
rendszerüzemeltetõ nem felelne meg a rá vonatkozó szétválasztási követelményeknek.
(7) A befolyásszerzés (1) bekezdésben meghatározott bejelentésének elmulasztása esetén, az (1) bekezdés szerinti
tudomásulvételt kimondó visszaigazolás hiányában vagy a (2) és a (4)–(5) bekezdésben, illetve a 122.  §
(1) bekezdésében meghatározott hozzájáruló határozat hiányában a szerzõ fél a bejelentés elmulasztásával érintett
részesedései tekintetében a társasággal szemben – az osztalékra  való jogosultságot kivéve – jogot nem gyakorolhat,
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illetve a részvénykönyvbe nem jegyezhetõ be, a tagjegyzékben nem tüntethetõ fel. A részvénykönyvbe, tagjegyzékbe, 
valamint a cégjegyzékbe  való bejegyzésre irányuló kérelmet a Hivatal visszaigazolását, illetve jóváhagyását igazoló
dokumentummal együtt lehet benyújtani.”

(3) A Get. 123.  §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési eljárásokra a 114/A.  § szerinti elektronikus eljárás szabályait kell
alkalmazni.”

195.  § (1) A Get. 124.  §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A kiszervezés engedélyezése során a Hivatal nem hagyhat jóvá továbbá olyan ügyletet sem, amely azt
eredményezi, hogy a szállítási rendszerüzemeltetõ nem felel meg a 4.  § szerinti követelményeknek.”

(2) A Get. 124.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Kiszervezés esetén a kiszervezést végzõ engedélyes úgy felel jogszabályokban, a hatósági hozzájáruló
határozatban és a mûködési engedélyében meghatározott kötelezettségei teljesítéséért, mintha a kiszervezett
tevékenységet maga végezné.”

196.  § (1) A Get. 125.  §-a a következõ (1a)–(1b) bekezdésekkel egészül ki:
„(1a) A megfelelési ellenõr az e törvényben és a földgázellátásról  szóló törvény végrehajtásáról  szóló
kormányrendeletben meghatározott, szétválasztási követelményeknek  való megfelelés ellenõrzésével, valamint
a megfelelési program végrehajtásával kapcsolatos feladatai elvégzése céljából az ahhoz szükséges mértékben
kezelheti a tevékenysége során tudomására jutott, a megfelelési ellenõrt munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszony keretében foglalkoztató engedélyes üzleti titkait, valamint az engedélyesnél munkaviszony vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személyek személyes adatait, így nevüket,
lakcímüket, születési helyüket és idejüket, anyja nevét, valamint munkakörükre és végzettségükre vonatkozó
adatokat.
(1b) A földgázelosztó a védendõ fogyasztókat megilletõ kedvezmény biztosítása céljából kezelheti a védendõ
fogyasztók nyilvántartásának kezeléséhez szükséges személyes és különleges személyes adatokat, így a védendõ
fogyasztó nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, valamint a védendõ fogyasztói státuszt megalapozó
adatokat.”

(2) A Get. 125.  § (4) bekezdése a következõ f)–g) pontokkal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott adatok közül az adatkezelés céljához szükséges adatok – az a)–c) és e) pontok esetében
az érintett egyidejû értesítése mellett – átadhatók:]
„f) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak, valamint
g) a védendõ fogyasztók esetében az õt megilletõ kedvezménynek vagy különleges bánásmódnak az egy
felhasználási helyen  való igénybevételének ellenõrzése céljából a földgázelosztónak és az õt megilletõ
kedvezménynek vagy különleges bánásmódnak a biztosítása érdekében a földgázkereskedõnek.”

(3) A Get. 125.  § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az engedélyesek és a földgáztermelõ kötelesek biztosítani, hogy a tevékenységgel kapcsolatos információk és adatok
kezelése, továbbítása, más módon hozzáférhetõvé tétele, valamint nyilvánosságra hozatala megfeleljen:]
„c) az azonos típusú mûködési engedéllyel rendelkezõ engedélyesekkel és felhasználókkal szemben az egyenlõ
bánásmód, különösen a kapcsolt vállalkozások javára történõ megkülönböztetéstõl  való tartózkodás
követelményének.”

197.  § A Get. a következõ 125/A.  §-sal egészül ki:
„125/A.  § (1) A szállítási rendszerüzemeltetõ és a földgáztárolói engedélyes, valamint a szállítási rendszer tulajdonosa
nem oszthat meg üzleti szempontból érzékeny információt az integrált vállalkozás többi részével, kivéve ha ez egy
üzleti tranzakció végrehajtása érdekében szükséges.
(2) A szállítási rendszerüzemeltetõ és a földgáztárolói engedélyes a kapcsolt vállalkozások földgáz-értékesítései vagy
vásárlásai során semmilyen módon nem élhetnek vissza a hálózati hozzáférés biztosítása, vagy az arról  való tárgyalás
során harmadik féltõl szerzett, üzleti szempontból érzékeny információval. A tényleges versenyhez és a piac hatékony
mûködéséhez szükséges információkat közzé kell tenni. Ez a kötelezettség nem sértheti az üzleti szempontból
érzékeny információk védelmét.
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(3) A megfelelési programban olyan intézkedéseket kell meghatározni, amelyek biztosítják a 125.  §
(14) bekezdésében és az (1)–(2) bekezdésekben elõírtak teljesülését, valamint a megkülönböztetõ magatartás
kizárását.
(4) A szállítási rendszerüzemeltetõ, a földgáztermelõ és a földgázkereskedõ köteles a Hivatal és az Európai Bizottság
rendelkezésére bocsátani a szállítási rendszerüzemeltetõ szétválasztási követelményeknek  való megfelelésével
kapcsolatban kért információkat.”

198.  § A Get. a következõ 125/B.  §-sal egészül ki:
„125/B.  § A Hivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezõ nemzeti szabályozó hatóságként kijelölt kormányhivatal.”

199.  § A Get. 126.  §-a a következõ i)–m) pontokkal egészül ki:
[A Hivatal feladata különösen:]
„i) a felhasználói érdekek védelmének elõsegítése a saját nemzeti piac hatékony mûködése révén,
j) a védendõ fogyasztók védelmének elõsegítése,
k) a kereskedõváltás megkönnyítésének elõsegítése,
l) versenyképes, biztonságos és fenntartható belsõ földgázpiac kialakításának és a tényleges piacnyitásnak
elõsegítése az Európai Unión belül, valamint ennek érdekében részvétel versenyképes és megfelelõen mûködõ
regionális piacok kialakításában,
m) annak elõsegítése, hogy az szállítási rendszerüzemeltetõ és a rendszerhasználók megfelelõ ösztönzõket kapjanak
az együttmûködõ földgázrendszer hatékonyságának növelésére és a piaci integráció elõsegítésére.”

200.  § (1) A Get. 127.  § d)–f) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[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]
„d) jóváhagyja a szállítási rendszerüzemeltetõ, a földgázelosztó, illetve a földgáztároló engedélyes által benyújtott
megfelelési programokat, és azok módosításait, jóváhagyja az éves megfelelési jelentést, továbbá jóváhagyja
a szállítási rendszerüzemeltetõ megfelelési ellenõrének kinevezését és megbízatásának feltételeit, idõtartamát,
valamint megszüntetését;
e) ellenõrzi az e törvényben, a végrehajtására kiadott külön jogszabályokban, a 715/2009/EK rendeletben, a Hivatal
által kiadott határozatokban, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban, üzletszabályzatokban, valamint a megfelelési
programokban meghatározott kötelezettségek betartását, különösen a tevékenységek szétválasztásának teljesítésére 
és ennek keretében a keresztfinanszírozás-mentes mûködés érvényesülésére vonatkozó szabályokat, továbbá a 128.  §
szerinti eljárásban ellenõrzi a szállítási rendszerüzemeltetõ szétválasztási követelményeknek  való megfelelését;
f) piacfelügyeleti tevékenysége során figyelemmel kíséri a földgázpiaci verseny jellemzõit, piacelemzést és hatósági
ellenõrzést végez, figyelemmel kíséri továbbá a szállítási rendszerüzemeltetõ és a vertikálisan integrált vállalkozás
közötti kommunikációt, valamint a kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatokat;”

(2) A Get. 127.  §-a a következõ gy) ponttal egészül ki, egyidejûleg a 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]
„gy) meghatározza a rendszerhasználati és a csatlakozási díjakat, a rendszerüzemeltetõ által nyújtott szolgáltatás
minõségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történõ ösztönzésének szabályait, a nyújtott szolgáltatás
minõségétõl függõen alkalmazható rendszerhasználati díjakat, valamint az egyes díjak alkalmazásának feltételeit;
h) javaslatot tesz a rendszerüzemeltetõ és az egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhetõ
szolgáltatások körére és díjaira;”

(3) A Get. 127.  §-a a következõ í) ponttal egészül ki:
[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]
í) dönt a szállítási rendszerüzemeltetõ és a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás, valamint a 119/A.  §
(2) bekezdésének alkalmazása esetén a kijelölt rendszerüzemeltetõ és a szállítóhálózat tulajdonosa közötti panaszok
ügyében;”
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(4) A Get. 127.  § k) 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]
„k) rendszerfelügyeleti tevékenysége során
ka) felülvizsgálja és jóváhagyja a 81.  § (2) bekezdése szerinti, a tervezéshez szükséges adatbázist,
kb) ellenõrzi – a szállítási rendszerirányító által beterjesztett – a földgázrendszer kapacitásának felülvizsgálatát és
a hosszú távú infrastruktúra-fejlesztési javaslatot, vizsgálja annak a közösségi szintû 10 éves fejlesztési tervvel  való
összhangját,
kc) folyamatosan figyelemmel kíséri a 10 éves fejlesztési terv meg valósítását,
kd) a földgázelosztó, illetve a földgáztároló engedélyes által nem vállalt, de indokolt fejlesztések elvégzésére jogosult
pályázatot meghirdetni és elbírálni,
ke) a 83/A.  § (1) bekezdése szerinti esetben köteles pályázatot kiírni;”

(5) A Get. 127.  §-a a következõ x) ponttal egészül ki:
[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]
„x) e törvényben foglaltak szerint kifogásolhatja a szállítási rendszerüzemeltetõ operatív irányítását ellátó személy
vagy testület tagja, továbbá a felügyelõbizottság tagja kinevezését, kinevezése megújítását, munkafeltételeit,
ideértve a díjazást is, valamint a megbízatása megszüntetését a szakmai függetlenséggel vagy a megbízatás idõ elõtti
megszüntetése során a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok betartásával kapcsolatos kétség esetén,
ellenõrzi, hogy a szállítási rendszerüzemeltetõ operatív irányítását ellátó személy vagy testület tagja megbízatásának
idõ elõtti megszüntetésére a tevékenységek szétválasztására vonatkozó szabályok betartásával került-e sor, továbbá
kezdeményezheti a megfelelési ellenõr megbízatásának megszüntetését a függetlenség vagy a szakmai alkalmasság
hiánya esetén;”

201.  § A Get. a következõ 127/A.  §-sal egészül:
„127/A.  § 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, a 127.  § szerinti feladatai mellett
a) figyelemmel kíséri az átláthatóság szintjét, beleértve a nagykereskedelmi árak átláthatóságát,
b) a versenyhatóság eljárási hatáskörének tiszteletben tartásával vizsgálja a megszakítható ellátási szerzõdések,
illetve a hosszú távú szerzõdések közösségi jognak  való megfelelését és az Európai Unió politikáival  való összhangját,
c) éves jelentést készít az Ügynökség és az Európai Bizottság részére saját tevékenységérõl és feladatai
végrehajtásáról.”

202.  § (1) A Get. az e törvény 201.  §-ával megállapított 127/A.  §-át követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Tanúsítási eljárás
128.  § (1) A Hivatal ellenõrzi, hogy a szállítási rendszerüzemeltetõ megfelel-e a szétválasztási követelményeknek.
A Hivatal a megfelelés biztosítása érdekében e § szerint tanúsítási eljárást folytat le
a) a szállítási rendszerüzemeltetési engedély kiadása vagy meghosszabbítása iránti kérelem benyújtását megelõzõen
az ügyfél kérelmére,
b) a szállítási rendszerüzemeltetõ (4) bekezdés szerinti bejelentése alapján,
c) ha a Hivatal a szállítási rendszerüzemeltetõ vagy a szállítóvezetékek tulajdonosa feletti irányítást és befolyást érintõ
olyan tervezett változásról szerez tudomást, amely a szétválasztási követelmények megsértéséhez vezethet, vagy
amennyiben okkal feltételezi a szétválasztási követelmények megsértését,
d) az Európai Bizottság indokolással ellátott kérelmére, vagy
e) ha a 119/A.  § (3) bekezdése alapján független rendszerüzemeltetõ kijelölése válik szükségessé, a kijelölést
megelõzõen.
(2) A Hivatal a tanúsítási eljárás során tanúsítja a szétválasztási követelményeknek  való megfelelést, ha a szállítási
rendszerüzemeltetési engedély kérelmezõje, a szállítási rendszerüzemeltetõ vagy a független
rendszerüzemeltetõként kijelölendõ személy megfelel az e törvény 121/B–121/I.  §-aiban foglalt, rá vonatkozó
rendelkezéseknek. Ha a tanúsítási eljárás során a Hivatal megállapítja, hogy a szállítási rendszerüzemeltetõ vagy
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a független rendszerüzemeltetõként kijelölendõ személy nem felel meg a rá vonatkozó szétválasztási
követelményeknek, szállítási rendszerüzemeltetõ esetén a 119.  §-ban foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza, illetve
a független rendszerüzemeltetõként kijelölendõ személy esetén pedig nem jelöli ki független rendszerüzemeltetõvé.
(3) A Hivatal a szétválasztási követelményeknek  való megfelelés tárgyában a 129.  § (2) bekezdés c) pontjában
meghatározott határidõn belül határozatot hoz, amelyet – az eljárás egyidejû felfüggesztése mellett – az adott
döntésre vonatkozó összes információval együtt, a 715/2009/EK rendelet 3. cikkében meghatározott eljárás
lefolytatása céljából haladéktalanul megküld az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság eljárását követõen
a Hivatal az eljárás felfüggesztését megszünteti, és a 713/2009/EK rendelet 3. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint
jár el.
(4) A szállítási rendszerüzemeltetõ köteles bejelenteni a Hivatalnak az olyan tervezett jogügyleteket, amelyek
a szétválasztási követelményeknek  való megfelelés ismételt vizsgálatát tehetik szükségessé.
(5) Ha a Hivatal az (1) bekezdés a) pontja alapján a 121/I.  §-ban meghatározott szétválasztási szabályoknak  való
megfelelést tanúsította és független rendszerüzemeltetõt jelölt ki, azt követõen a független rendszerüzemeltetõ
121/B–121/G.  §-ban foglalt szétválasztási követelményeknek  való megfelelés tanúsítása iránti kérelmét érdemi
vizsgálat nélkül el kell utasítani.”

(2) A Get. a következõ 128/A.  §-sal egészül ki:
„128/A.  § (1) A Hivatal a 128.  § szerinti tanúsítási eljárástól eltérõen az e § szerinti harmadik országokkal kapcsolatos
tanúsítási eljárást folytatja le
a) a szállítási rendszerüzemeltetõ (2) bekezdés szerinti bejelentése alapján,
b) a (3) bekezdés a) pontja szerinti kérelem alapján vagy
c) ha a Hivatal a (3) bekezdés b) pontja szerinti jogügyletrõl szerez tudomást.
(2) A szállítási rendszerüzemeltetõ köteles bejelenteni a Hivatalnak minden olyan tervezett jogügyletet, amely azt
eredményezné, hogy az Európai Unión kívüli harmadik országból vagy harmadik országokból származó személy vagy
személyek szereznének irányítást a szállítási rendszerüzemeltetõ vagy a szállítóvezeték tulajdonosa felett.
(3) A Hivatal köteles haladéktalanul értesíteni az Európai Bizottságot
a) amennyiben olyan szállítási rendszerüzemeltetõ vagy szállítóvezeték-tulajdonos kéri a 128.  § szerinti tanúsítási
eljárás lefolytatását, amely felett harmadik országból vagy harmadik országokból származó személy vagy személyek
gyakorolnak irányítást, és
b) minden olyan jogügyletrõl, amelynek következtében harmadik országból vagy harmadik országokból származó
személy vagy személyek szereznének irányítást a szállítási rendszerüzemeltetõ vagy a szállítóvezeték tulajdonosa
felett.
(4) A Hivatal a harmadik országokkal kapcsolatos tanúsítási eljárás során megtagadja a tanúsítást, ha az irányítást
szerzõ nem bizonyította, hogy
a) a szállítási rendszerüzemeltetõ megfelel az e törvény 121/B–121/I.  §-aiban foglalt, rá vonatkozó rendelkezéseknek,
és
b) a tanúsítás megadása nem veszélyezteti a földgázellátás biztonságát – beleértve az Európai Unió
földgázellátásának biztonságát –, melynek vizsgálatakor a Hivatal
ba) az Európai Uniónak a nemzetközi jogból eredõ, különösen az ellátásbiztonság tárgyában kötött két vagy
többoldalú megállapodások szerinti jogait és kötelezettségeit,
bb) a Magyar Köztársaság harmadik országgal vagy országokkal kötött nemzetközi megállapodásaiból eredõ és
az adott harmadik országgal vagy országokkal szemben fennálló, az Európai Unió jogával összeegyeztethetõ jogait és
kötelezettségeit, és
bc) az adott esetre és az érintett harmadik országra vonatkozó egyéb tényeket és körülményeket
veszi figyelembe.
(5) A Hivatal a tanúsítás megadása tárgyában a 129.  § (2) bekezdésében meghatározott határidõn belül határozatot
hoz, amelyet – az eljárás egyidejû felfüggesztése mellett – az adott döntésre vonatkozó összes információval együtt
haladéktalanul megküld az Európai Bizottságnak, és egyúttal megkéri véleményét arra vonatkozóan, hogy
a) a szállítási rendszerüzemeltetõ megfelel-e a földgáz energia 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 (a továbbiakban: 2009/73/EK irányelv) 9. cikkében foglalt követelményeknek, és
b) a tanúsítás megadása nem veszélyezteti-e az Európai Unió földgázellátásának biztonságát.
(6) Ha az Európai Bizottság a (4) bekezdés szerinti határozattal egyetért, vagy arra a kérelem kézhezvételétõl számított
2 hónapon belül – az Ügynökség vagy az érintett felek véleményének kikérése esetén, 4 hónapon belül – nem nyilvánít
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véleményt, a Hivatal az eljárás felfüggesztését megszünteti, és határozatát az Európai Bizottság véleményével együtt
honlapján közzéteszi. Ha az Európai Bizottság a Hivatal határozatával nem ért egyet, a Hivatal az eljárás felfüggesztését 
megszünteti, és módosítja határozatát, azzal, hogy a Hivatal minden esetben jogosult a tanúsítást megtagadni, ha
a tanúsítás megadása veszélyeztetné az ország vagy az Európai Unió más tagállamának földgázellátásának
biztonságát. Ez utóbbi esetben a Hivatal határozatát az Európai Bizottság véleményével és az Európai Bizottság
véleményétõl  való eltérés indokolásával együtt teszi közzé honlapján.”

203.  § A Get. 129.  § (1)–(2) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A Hivatal jogállására, gazdálkodására és más szervezetekkel  való kapcsolatára az e törvényben
meghatározottakon kívül a VET. rendelkezései irányadók azzal, hogy az engedélyesek alatt az e törvény engedélyesei
értendõk.
(2) A Hivatal eljárására a VET-ben foglalt – a Hivatal eljárására vonatkozó – általános szabályokat megfelelõen kell
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
a) a 64.  § (2) bekezdés, a 67.  § (3) bekezdés, valamint a 127.  § m) és n) pontjai szerinti eljárásokban a Hivatal ügyintézési
határideje 60 nap,
b) a 82.  § (2) bekezdése szerinti eljárásban 6 hónap,
c) a 128.  § (2) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti eljárásokban 4 hónap,
d) a 128/A.  § (5) bekezdése szerinti eljárásban 2 hónap.”

204.  § A Get. 130.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„130.  § A Hivatal nemzetközi együttmûködésére és az Európai Unió szerveivel  való kapcsolatára vonatkozóan a VET.
164–165/C.  §-ainak elõírásait kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy
a) az Európai Parlament és a Tanács 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 irányelve alatt a 2009/73/EK irányelv,
b) az Európai Parlament és a Tanács a villamos energia határokon keresztül történõ kereskedelme esetén
alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekrõl és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2009.
július 13-i 714/2009/EK rendelete alatt a 715/2009/EK rendelet
értendõ.”

205.  § (1) A Get. 132 .  §-ának 6–8 . pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[132.  § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]
„6. a rendszerüzemeltetõk által készítendõ megfelelési program és megfelelési jelentés részletes szabályait, valamint
a szállítási rendszerüzemeltetõnél mûködõ megfelelési ellenõr szakmai alkalmasságára vonatkozó feltételeket,
jogköreire és feladataira vonatkozó részletes szabályokat,
7. a szétválasztási szabályokra és a számviteli szétválasztásra vonatkozó fõ követelményeket és alapelveket,
8. az engedélyezés, a tanúsítási eljárás, valamint az elektronikus ügyintézés részletes szabályait, pénzügyi és
gazdasági feltételeit, a kérelem formai és tartalmi követelményeit, továbbá az engedély tartalmi követelményeit,
az engedély kiadásának, a mûködési engedély módosításának, meghosszabbításának és visszavonásának, hivatalból
történõ módosításának, az engedélyes tevékenység folytatásának feltételeit, a pénzügyi biztosítékok részletes
szabályait, valamint az engedélyesek jogait és kötelezettségeit, valamint a jóváhagyásra irányuló eljárás részletes
szabályait,”

(2) A Get. 132.  §-ának 12. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]
„12. a földgázkereskedõ és a felhasználó közötti jogviszony részletes szabályait,”

(3) A Get. 132.  §-ának 14. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[132.  § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]
„14. a végsõ menedékes szolgáltatásra, és a végsõ menedékes szolgáltató kijelölésére vonatkozó szabályokat, a végsõ
menedékes szolgáltatási szabályzatot, továbbá a végsõ menedékes szolgáltatási szerzõdésre vonatkozó részletes
rendelkezéseket, valamint az ellehetetlenült földgázkereskedõ tevékenységének felfüggesztésével, az engedélyek
visszavonásával kapcsolatos feltételeket és intézkedéseket továbbá az új engedélyes kijelölésének szabályait,”
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(4) A Get. 132.  §-ának 19. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[132.  § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]
„19. a földgázelosztási szolgáltatás végzésének, és a földgázelosztói kapacitás értékesítésének részletes szabályait,
a földgázelosztási szabályzatot, valamint a földgázkereskedõ, és az egyetemes szolgáltató által kezdeményezett
földgázelosztási szüneteltetés eseteit, az elosztóhálózat-használati szerzõdés tartalmi és formai követelményeit,
valamint a szerzõdésszegés eseteit és jogkövetkezményeit, továbbá az elosztóvezetékhez kapcsolódó fogyasztási
helyek és az ott vételezõ felhasználók adatainak nyilvántartására, a nyilvántartásból történõ adatszolgáltatásra
vonatkozó rendelkezéseket,”

(5) A Get. 132.  §-ának 25. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]
„25. a felhasználó kereskedõváltásának és ellátási formaváltásának feltételeit, részletes szabályait, valamint
az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági fogyasztótól az egyetemes szolgáltatási szerzõdés megkötésének
feltételeként kérhetõ pénzügyi biztosíték összegét,”

(6) A Get. 132.  §-ának 34. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]
„34. a rendszerüzemeltetõ és a telephelyi szolgáltató által üzemeltetett rendszerek karbantartása, átalakítása,
felújítása, fejlesztése esetén a szolgáltatás korlátozásának és szüneteltetésének alapvetõ szabályait, a be nem jelentett
vagy késedelmesen bejelentett szünetelés, valamint a bejelentett szüneteltetés indokolatlan túllépése esetén
alkalmazható pótdíj megállapítására vonatkozó szabályokat,”

(7) A Get. 132.  §-a következõ 45–48. ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]
„45. a hálózatfejlesztési terv kialakítása során érvényesítendõ szempontokat,
46. a szállítóvezeték egy belépési pontján egy gázévre vagy azt meghaladó idõtartamra leköthetõ kapacitás mértékét
47. a földgázkereskedõ által a felhasználók ellátására vonatkozóan készítendõ forrásterv tartalmi elemeit,
48. az elektronikus fogyasztásmérõk felhasználóknál  való felszerelésére, az okos mérés bevezetésére és a bevezetést
elõkészítõ mintaprojektek meg valósítására vonatkozó szabályokat, ennek keretében a mintaprojektek révén
meghatározandó és szolgáltatandó információk körét, az ezzel összefüggésben elvégzendõ feladatokat, mintaprojekt
modell választékot, a mérési és kommunikációs követelmények meghatározásához elvégzendõ feladatokat,
az adatkezelési, adatbiztonsági elõírásokat, a mintaprojektek finanszírozását, idõbeli ütemezését, és értékelési
kritériumait, a Hivatalnak a mintaprojekt felügyeletével kapcsolatos feladatait, valamint az okos hálózatok
bevezetésére vonatkozó szabályokat.”

206.  § (1) A Get. 133.  § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg]
„2. a rendszerhasználati díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó keretszabályokat és a díjak
alkalmazásának általános szabályait, valamint a csatlakozási díjak meghatározásának szempontjait, a csatlakozási díjak 
elemeit és alkalmazásának általános szabályait,”

(2) A Get. 133.  § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:]
„3. az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árakat, áralkalmazási feltételeket, az árszabályozás kereteit,
a nagycsaládosokat megilletõ kedvezményre vonatkozó szabályokat, az egyetemes szolgáltatók részére vételre
felajánlott földgázforrás árát, a 141/A.  § szerinti szerzõdések tekintetében felajánlás keretében értékesített
mennyiséget a földgáztárolóból és nem földgáztárolóból származó mennyiség szerinti bontásban; az egyetemes
szolgáltatás keretében földgázt vételezõ felhasználók ellátásához szükséges (felhasználási és tárolási célú) hazai
termelésû földgáz mennyiségét, az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételezõ felhasználók ellátásához
szükséges mennyiség mértékéig a hazai termelésû földgáz árát, az igénybevételre jogosultak vagy e törvény szerint
kötelezettek körét, valamint a 141/A–141/B.  §-okban foglaltak megsértése esetén az e rendelkezésekben
meghatározott engedélyesekkel szemben alkalmazandó jogkövetkezmények körét,”

(3) A Get. 133.  § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg]
„4. az együttmûködõ földgázrendszer kapacitásának rendszeres felülvizsgálatához és fejlesztéséhez
a mûszaki-gazdasági tervezési módszereket, az ehhez szükséges adatbázis tartalmi elemeit, az adatbázishoz  való
hozzáférés részletes szabályait és a szükséges adatszolgáltatást,”
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(4) A Get. 133.  § (1) bekezdés 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg]
„7. a rendszerüzemeltetõ és az egyetemes szolgáltató által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében
végezhetõ alapszolgáltatáson túli egyéb szolgáltatások körét és annak díjait, a felhasználó szerzõdésszegése esetén
külön díj ellenében végezhetõ szolgáltatások körét és azok díjait, valamint a rendszerüzemeltetõ által az engedélyesek 
részére külön díj ellenében végezhetõ szolgáltatások körét és azok díjait,”

207.  § A Get. a következõ 135/A.  §-sal egészül ki:
„135/A.  § A 81.  § (3) bekezdés szerinti adatbázist 2012. március 3-ig kell kialakítani.”

208.  § A Get. 136.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a Get. a következõ 136/A.  §-sal egészül ki:
„136.  § (1) A földgázelosztási díjból származó árbevételt a földgázelosztók között az e törvény hatálybalépésekor
meglévõ elosztóvezetékeken végzett földgázelosztás indokolt költségei arányában kell megosztani. Ennek érdekében 
a földgázelosztók között szükség esetén – külön jogszabályban meghatározott módon, az együttmûködõ
földgázrendszer használatáért fizetendõ díjakkal együtt kihirdetett eljárási rend és számítási módszer szerint
meghatározott – kiegyenlítõ fizetéseket kell végrehajtani. A Hivatal által meghatározott összegû kiegyenlítõ
fizetéseket a Hivatal teljesíti a földgázelosztóknak a földgázelosztói befizetések beszedésére és a kiegyenlítõ fizetések
teljesítésére elkülönítetten vezetett számláról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiegyenlítõ fizetéseket utolsó alkalommal 2011. elsõ félévére kell teljesíteni.
136/A.  § (1) Ha a lakossági fogyasztó az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel
megállapított 29.  § (3) bekezdés a) pontjának hatálybalépésekor fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelemben
van, kikapcsolására e törvénynek a fizetési kötelezettség esedékességekor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Ha a védendõ fogyasztó kikapcsolásának az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi
XXIX. törvénnyel megállapított 65.  § (5) bekezdése hatálybalépésekor az abban meghatározott feltételek fennállnak,
kikapcsolására e törvénynek a fizetési kötelezettség esedékességekor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

209.  § A Get. 138.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„138.  § (1) A szállítási rendszerüzemeltetõt e törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi
XXIX. törvénnyel beiktatott módosítása következtében megilletõ jogokat és terhelõ kötelezettségeket
a földgázszállítási mûködési engedéllyel rendelkezõ engedélyes, illetve a rendszerirányítói mûködési engedéllyel
rendelkezõ engedélyes gyakorolja a szállítási rendszerüzemeltetési engedély megszerzéséig, de legkésõbb
2012. március 3-áig.
(2) Ahol e törvény földgázszállítót említ, ott szállítási rendszerüzemeltetõt, ahol rendszerirányítót említ, ott szállítási
rendszerirányítót kell érteni e törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi
XXIX. törvénnyel beiktatott, 2011. július 1-jén hatályba lépõ módosításáig.”

210.  § A Get. 139.  § (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (4a)–(4c) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Azon felhasználók esetében, akik 2011. július 1-jén írásba foglaltan nem rendelkeznek külön
elosztóhálózat-használati és földgáz-kereskedelmi vagy egyetemes szolgáltatási szerzõdéssel, az érintett
engedélyesek és felhasználók – a földgázellátásról  szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló
kormányrendelet szerinti ütemezéssel – 2016. július 1-jéig kötelesek az e törvény és a földgázellátásról  szóló törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló kormányrendelet rendelkezései szerinti új szerzõdéseket írásba foglalni.
(4a) A (4) bekezdés szerint megkötendõ szerzõdéssel érintett jogviszonyra – a szerzõdés megkötéséig – e törvény és
a végrehajtására kiadott rendeletek, a földgázelosztási szabályzatok és az érintett engedélyesek üzletszabályzatainak
a szerzõdések tartalmát megállapító rendelkezéseit úgy kell alkalmazni, mintha azok a felek közötti szerzõdéses
megállapodás részét képeznék.
(4b) Ha 2016. július 1-jét megelõzõen a felhasználó és a földgázelosztó között létrejön elosztóhálózat-használati
szerzõdés, az elosztóhálózat-használati szerzõdésre a szerzõdés hatálybalépésétõl a 16.  § (1) bekezdés c) pontja
szerinti és a földgázellátásról  szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben –
a szerzõdésszegésre vonatkozóan – meghatározott jogkövetkezményeket megfelelõen alkalmazni kell.
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(4c) A szerzõdéseket az érintett engedélyes igazolható módon eljuttatja minden, írásba foglalt szerzõdéssel nem
rendelkezõ felhasználó részére, és ezzel egyidejûleg tájékoztatja a felhasználót az írásba foglalás elmaradásának
jogkövetkezményeirõl. Az e és a (4) bekezdésben foglalt elõírások betartását a Hivatal a földgázellátásról  szóló törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról  szóló kormányrendeletben meghatározott módon és gyakorisággal ellenõrzi, és
nem teljesítés esetén a 119.  § alapján bírságot szabhat ki.”

211.  § (1) A Get. 140/A.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 2009. szeptember 3-án földgázszállítási engedéllyel rendelkezõ engedélyes legkésõbb 2011. május 31-ig köteles 
kérelmezni a Hivatalnál a tanúsítási eljárás megindítását.”

(2) A Get. 140/A.  §-a a következõ (4)–(5) bekezdésekkel egészül ki:
„(4) A földgázszállítási engedéllyel rendelkezõ engedélyes az eredményes tanúsítást kimondó határozat közlésétõl
számított 30 napon belül köteles a Hivatalhoz az e törvény szerinti szállítási rendszerüzemeltetési engedély iránti
kérelmet benyújtani, és azzal egyidejûleg a megfelelési programját, valamint üzletszabályzatát jóváhagyásra
benyújtani.
(5) Az (1) és (4) bekezdésben foglaltak végrehajtása során a kérelmezõ nem mentesül az igazgatási szolgáltatási
díjfizetési kötelezettsége alól. A tanúsítási eljárás lefolytatása iránti kérelem elbírálásáért fizetendõ igazgatási
szolgáltatási díj megegyezik a földgázszállítási mûködési engedély iránti kérelem elbírálásáért fizetendõ díjjal.”

212.  § A Get. a következõ 140/B.  §-sal egészül ki:
„140/B.  § (1) A Hivatal a rendszerhasználati és a csatlakozási díjakat, valamint alkalmazásuk feltételeit elsõ alkalommal
2012. január 1-jei hatállyal állapítja meg.
(2) A Hivatal az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított 105.  §
(6) bekezdés szerinti költség felülvizsgálatot elsõ alkalommal 2012. december 31-ig folytatja le.”

213.  § (1) A Get. 141.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (1a) bekezdéssel egészül
ki:
„(1) Az egyetemes szolgáltatók 134.  § szerinti földgáz forrásainak biztosítása céljából a Get. szerinti közüzemi
nagykereskedõ forrásaival rendelkezõ kereskedõ köteles 2011. április 15-ig a 2011. július 1. és 2014. június 30. közötti
idõszakra és 2012. március 31-ig a 2012. július 1. és 2015. június 30. közötti idõszakra az egyetemes szolgáltatók részére 
vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésû földgáz mennyiségérõl és áráról, valamint az igénybevételre
jogosultak és kötelezettek körérõl  szóló rendeletben (a továbbiakban: Felajánlási rendelet) meghatározott egyetemes
szolgáltatóknak a részükre szerzõdéssel még le nem kötött földgázforrásait azonos szerzõdéses feltételekkel vételre
felajánlani. A felajánlás során a 141/A.  § szerinti szerzõdésekben a szerzõdés megkötésekor meghatározott
mennyiséget egyetemes szolgáltató részére lekötöttként kell figyelembe venni.
(1a) Amennyiben a volt közüzemi nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezõ jogi személy 2011. január 1-jén
rendelkezett egyetemes szolgáltatói engedéllyel is, és szerzõdéssel még le nem kötött földgázforrásait a 141/A.  §
(8) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltatásra jogosultak ellátására felhasználja, úgy felajánlási kötelezettség nem 
terheli.”

(2) A Get. 141.  § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Szerzõdéskötés esetén a szerzõdés a Felajánlási rendeletben foglalt áron jön létre a felek között.”

(3) A Get. 141/A.  § (14) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(14) A Felajánlási rendeletben meghatározott mennyiség a rendelet szerinti felek közötti szerzõdésekben
meghatározott teljes éves egyetemes szolgáltatási célra értékesített mennyiséget csökkenti. Ebben az esetben
a szerzõdésben megállapított földgázmennyiségnél kevesebb földgáz átvételének esetére a szerzõdés szerint
meghatározott jogkövetkezmények nem alkalmazhatók.”

(4) A Get. 141/B.  §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A Felajánlási rendeletben meghatározott mennyiség a rendelet szerinti felek közötti szerzõdésekben
meghatározott teljes éves egyetemes szolgáltatási célra értékesített mennyiséget csökkenti. Ebben az esetben
a szerzõdésben megállapított földgázmennyiségnél kevesebb földgáz átvételének esetére a szerzõdés szerint
meghatározott jogkövetkezmények nem alkalmazhatók.”

(5) A Get. a következõ 141/D.  §-sal egészül ki:
„141/D.  § Az egyetemes szolgáltató az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvény
hatálybalépése napját követõ 5 napon belül köteles megküldeni a Hivatalnak azon szerzõdéseit, amelyek egyetemes
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szolgáltatási célra vásárolt földgáz mennyiséget tartalmaznak. A bejelentett szerzõdés az egyetemes szolgáltatási
célra vásárolt földgáz mennyiség mértékéig egyetemes szolgáltatási célú szerzõdésnek minõsül. A felek az energetikai
tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvény hatálybalépése napját követõ 30 napon belül kötelesek
szerzõdésmódosítással a szerzõdésbe belefoglalni, hogy a szerzõdés egyetemes szolgáltatási célra vásárolt földgáz
mennyiséget tartalmaz. A Hivatal az árszabályozás során kizárólag e szerzõdést veszi figyelembe egyetemes
szolgáltatási célra értékesítendõ földgázmennyiséget tartalmazó szerzõdésként a 141/A.  § szerint.”

214.  § A Get. 142.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„142.  § (1) Az okos mérési rendszerek bevezetése, és az ehhez kapcsolódó, – a hosszú távú költségeket és hasznokat
bemutató – 2012. szeptember 3-ig elvégzendõ értékelés megalapozása érdekében a rendszerüzemeltetõk okos
mérésre vonatkozó mintaprojekteket folytathatnak.
(2) A felhasználók az (1) bekezdés szerinti projektek végrehajtásában kötelesek együttmûködni, a projekt mûszaki
elõfeltételeit biztosító mérõ felszerelését tûrni. Az együttmûködés keretében a rendszerüzemeltetõk az érintett
felhasználók részére a mintaprojektekrõl tájékoztatást nyújtanak.
(3) A rendszerüzemeltetõ a mintaprojekt végrehajtásával a felhasználóknak költséget és kárt nem okozhat, azzal
összefüggésben díjat nem számolhat fel, a felhasználó földgáz-kereskedelmi szerzõdésébõl eredõ jogait és
kötelezettségeit a felhasználóra nézve hátrányosan nem befolyásolhatja.
(4) A felhasználó (2) bekezdés szerinti kötelezettségének megszegése esetén a rendszerüzemeltetõ a 16.  §
(3)–(4) bekezdésében meghatározott elõírások szerint jár el.
(5) A rendszerüzemeltetõ a mintaprojektet az okos mérésrõl  szóló jogszabály alapján a Hivatal felügyeletével
folytatja. A rendszerüzemeltetõ a mintaprojekt megkezdése elõtt a Hivatalt a mintaprojekt leírásának bemutatásával,
a mintaprojekt lezárását követõen a mintaprojekt eredményeit és az azok alapján tett megállapításokat tartalmazó
dokumentum átadásával tájékoztatja.”

215.  § (1) A Get. 143.  §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A napi földgáz- és kapacitás kereskedelmi piac kizárólag akkor szûnik meg, ha a 46–49.  §-ok szerinti szervezett
földgázpiac ellátja annak e törvény szerinti feladatait.”

(2) A Get. 143.  § (9) bekezdések helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A szállítási rendszerirányító köteles a napi gázforgalmazásra, azon belül az egyensúlyozásra vonatkozó európai
uniós elõírások változása esetén megfelelõen módosítani a napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piac informatikai,
mûködési feltételeit és szabályzatát.”

(3) A Get. 143.  § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Földgázellátási üzemzavar és válsághelyzet esetén a szállítási rendszerirányító javaslatot tesz a Hivatalnak a napi
földgáz és kapacitás kereskedelmi, valamint a szervezett piacon történõ kereskedés felfüggesztésére.”

216.  § A Get. 144.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„144.  § A szállítási rendszerüzemeltetõ és a földgázelosztó e törvénynek az energetikai tárgyú törvények
módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel módosított 100.  § (2) bekezdés szerinti, a kereskedelmi számlakiállítás
alapjául szolgáló – kezdõ és záró mérõállást is tartalmazó – fogyasztási adatok gyûjtésének, az átszámítások és
korrekciók elvégzésének és továbbításának legkésõbb 2011. július 1-jétõl köteles eleget tenni.”

217.  § A Get. 146/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„146/A. (1) A Hivatal a 74.  § (2) bekezdés szerinti tárgyalásos földgáztárolói hozzáférés bevezetése érdekében elemzést
végez. Ha az elemzésben megállapítja, hogy a hazai földgázpiacon tényleges földgáztárolói verseny alakult ki, dönt
a tárgyalásos földgáztárolói hozzáférés bevezetésérõl.
(2) A tárgyalásos földgáztárolói hozzáférés legkorábban a Hivatal (1) bekezdés szerinti döntését követõen
alkalmazható.
(3) A Hivatal a tárgyalásos földgáztárolói hozzáférés bevezetésére vonatkozó döntést megalapozó (1) bekezdés
szerinti elemzést elsõ alkalommal 2011. december 31-ig készíti el.”
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218.  § (1) A Get. 159.  § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak  való megfelelést szolgálja:]
„a) Az Európai Parlament és a Tanács 2009/73/EK irányelve (2009. július 13.) a földgáz belsõ piacára vonatkozó közös
szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl;”

(2) A Get. 159.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ez a törvény a földgázszállító-hálózatokhoz  való hozzáférés feltételeirõl és az 1775/2003/EK rendelet hatályon
kívül helyezésérõl  szóló 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

219.  § (1) A Get. 1.  § g) pontjában a „Közösség” szövegrész helyébe az „Unió” szöveg, 3.  § 14. pontjában a „földgázszállító”
szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltetõ” szöveg, 3.  § 33. pontjában a „Polgári Törvénykönyv” szövegrész
helyébe a „Ptk.” szöveg, 3.  § 35. pontjában az „a földgázelosztáshoz szükséges” szövegrész helyébe az „a szükséges”
szöveg, 3.  § 40. pontjában a „az elõírt” szövegrész helyébe az „a mûködéshez szükséges” szöveg, 3.  § 41. pont
b) alpontjában az „olyan vállalkozás” szövegrész helyébe az „olyan földgázipari vállalkozás” szöveg, 3.  § 45. pontjában
a „földgázszállító” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltetõ” szöveg, 3.  § 46. pontjában a „helyreálljon és
fenntartható legyen” szövegrészt helyébe a „fenntartható vagy helyreállítható legyen” szöveg, 3.  § 61. pontjában
a „gázfogyasztása” szövegrész helyébe „gázfogyasztása, gázfelhasználása” szöveg lép.

(2) A Get. 16.  § (3) bekezdésében a „megtagadja” szövegrész helyébe az „akadályozza vagy meghiúsítja” szöveg, 16.  §
(3) bekezdés b) pontjában a „kikapcsolást” szövegrész helyébe „felfüggesztést” szöveg, 18.  §-ában a „földgázszállító”
szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltetõ” szöveg, 20.  § (2) bekezdésében a „tevékenységét a telephelyi
felhasználók részére” szövegrész helyébe a „tevékenységét kizárólag a telephelyi felhasználók részére” szöveg, 20.  §
(4) bekezdésében a „földgázszállítóval” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltetõvel” szöveg lép.

(3) A Get. 26.  § (1) bekezdésében a „földgáztároló által” szövegrész helyébe a „földgáztároló engedélyes” szöveg, 26.  §
(2) bekezdésében a „földgáztárolónak rendelkeznie kell” szövegrész helyébe a „földgáztároló engedélyesnek
rendelkeznie kell” szöveg, 27.  §-ban a „földgáztároló a rendszerhasználó által” szövegrész helyébe a „földgáztároló
engedélyes a rendszerhasználó által” szöveg, 28.  § (2) bekezdésében az „Az a gazdálkodó szervezet, amely” szöveg
helyébe az „Aki” szöveg, 29.  § (6) bekezdésében a „Az engedélyes a (3) bekezdés és” szövegrész helyébe az „A
földgázelosztó” szöveg, a „haladéktalanul” szövegrész helyébe „az azt követõ munkanapon” szöveg, 31.  §-ban
a „földgázkereskedõ lakossági fogyasztót is ellát” szövegrész helyébe a „a földgázkereskedõ nem egyetemes
szolgáltatás keretében lakossági fogyasztót is ellát” szöveg, 32.  § (1) bekezdésében a „Az egyetemes szolgáltató”
szövegrész helyébe az „Az egyetemes szolgáltató olyan földgázkereskedõ, amely” szöveg, 34.  § (2) bekezdésében az „a 
szerzõdés megkötését követõ hónap elsõ napjától” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdésben meghatározott
idõponttól” szöveg, 41.  § (1) bekezdésében a „fizetésképtelensége következik be és földgázbeszerzése ellehetetlenül”
szövegrész helyébe a „fizetésképtelensége következik be, vagy földgázbeszerzése ellehetetlenül” szöveg, 48.  §
(4) bekezdésében a „rendszerirányító” szövegrész helyébe a „121/B–121/G.  §-ok, valamint a 121/H.  § alkalmazása
esetén a szállítási rendszerüzemeltetõ” szöveg, 54.  § (1) bekezdésében a „az 1775/2005/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletben” szövegrész helyébe az „a 715/2009/EK rendeletben” szöveg lép.

(4) A Get. 59.  § (3) bekezdése a) pontjában az „a számvitelrõl  szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.)” szövegrész
helyébe az „az Sztv.” szöveg, 65.  § (6) bekezdésében az „aki a (2) és (4) bekezdésben foglaltaknak egyaránt megfelel”
szövegrész helyébe az „aki a (3) és (4) bekezdésben foglaltaknak egyaránt megfelel” szöveg, 65.  § (8) bekezdésben
a „védendõ fogyasztó” szövegrészek helyébe a „szociálisan rászoruló fogyasztó” szöveg, 67.  § (1) bekezdésben
a „földgázszállító a földgázszállító vezetékre vonatkozóan” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltetõ
a szállítóvezetékre vonatkozóan” szöveg, 67.  § (2)–(3) bekezdésekben a „földgázszállító” szövegrészek helyébe
a „szállítási rendszerüzemeltetõ” szöveg, 67.  § (3) bekezdésben a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe a „Hivatal
határozatában” szöveg lép.

(5) A Get. 71.  § (5) bekezdésében a „földgázszállítóval történt egyeztetést követõen” szövegrész helyébe a „szállítási
rendszerüzemeltetõvel történt egyeztetést követõen” szöveg, a „meghatározott mértékû kapacitás” szövegrész
helyébe a „meghatározott kapacitás” szöveg, 71.  § (6) bekezdésben a „felhasználó leköthetõ kapacitását” szövegrész
helyébe a „felhasználó lekötött kapacitását” szöveg, 72.  § (1) bekezdésében a „termelõknél lekötött” szövegrész
helyébe a „termelõknél szerzõdéssel lekötött” szöveg lép.

(6) A Get. 72.  § (3) bekezdésében a „földgázszállítási engedélyes” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltetõ és
a földgázelosztó” szöveg, 73.  §-ban a „az érintett földgázszállító és” szövegrész helyébe az „a szállítási
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rendszerüzemeltetõ és az érintett földgázelosztó” szöveg, 77.  § (2) bekezdés a) pontjában a „rendszerirányító”
szövegrész helyébe a „szállítási rendszerirányító” szöveg lép.

(7) A Get. 81.  § (1) bekezdésében a „rendszerirányító koordinálásával” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerirányító
koordinálásával” szöveg, 81.  § (4) bekezdésben az „és a Hivatal által kiadott módszertani útmutatóban meghatározott” 
szövegrész helyébe az „egységesített” szöveg, 81.  § (7) bekezdésében a „rendszerirányító” szövegrész helyébe
a „szállítási rendszerüzemeltetõ” szöveg, 82.  § (1) bekezdésében a „rendszerirányító” szövegrész helyébe a „szállítási
rendszerirányító” szöveg, a „2 évente” szövegrész helyébe az „évente” szöveg, 85.  § (1) bekezdésében a „hozzáférési
kötelezettségek teljesítése” szövegrész helyébe a „hozzáférési kötelezettségek, továbbá a – 120.  § kivételével
az e törvény XIII. fejezete szerinti – szétválasztási követelmények teljesítése” szöveg, 85.  § (8) bekezdésében
a „földgáztárolók eszközértéke a rendszerhasználati díjak megállapításakor” szövegrész helyébe a „földgáztárolók
eszközértéke a mentesség idõtartama alatt a rendszerhasználati díjak megállapításakor” szöveg lép.

(8) A Get. 91.  § (1)–(2) bekezdéseiben és 93.  § (1) bekezdésében a „földgázszállító” szövegrészek helyébe a „szállítási
rendszerüzemeltetõ” szöveg, 96.  § (3) bekezdésében a „rendszerirányító, földgázszállító” szövegrész helyébe
a „szállítási rendszerüzemeltetõ” szöveg, 96.  § (4) bekezdésben a „rendszerirányító” szövegrészek helyébe a „szállítási
rendszerirányító” szöveg, és a „felhasználók földgázvételezésének korlátozását” szövegrész helyébe a „felhasználók
földgázvételezésének indokolt mértékû korlátozását” szöveg, 96.  § (5) bekezdésben az „az a földgázszállító vagy
földgázelosztó” szövegrész helyébe az „a szállítási rendszerüzemeltetõ vagy a földgázelosztó” szöveg, 96.  §
(6) bekezdésben a „rendszerirányítónak” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerirányítónak” szöveg, 96.  §
(10) bekezdésben a „földgázszállító” szövegrészek helyébe a „szállítási rendszerüzemeltetõ” szöveg lép.

(9) A Get. 97/A.  § (3) bekezdés a) pontjában az „a földgáz biztonsági készletezésérõl  szóló törvény (a továbbiakban: Fbkt.)”
szövegrész helyébe az „az Fbkt.” szöveg, 97/A.  § (5) és (6) bekezdéseiben a „rendszerirányító” szövegrészek helyébe
a „szállítási rendszerirányító” szöveg, 97/B.  § (1) bekezdésében a „96.  § (4) bekezdés” szövegrész helyébe a „96.  §
(4)–(6) bekezdés” szöveg, 97/C.  § (2)–(4) bekezdéseiben a „rendszerirányító” szövegrészek helyébe a „szállítási
rendszerirányító” szöveg, 97/C.  § (6) bekezdésben a „rendszerirányítót” szövegrész helyébe a „szállítási
rendszerirányítót” szöveg lép.

(10) A Get. 99.  § (4)–(5) bekezdéseiben és 110.  § (1)–(3) bekezdéseiben a „rendszerirányító” szövegrészek helyébe
a „szállítási rendszerirányító” szöveg, 110.  § (3)–(4) bekezdéseiben a „rendszerirányítót” szövegrész helyébe a „szállítási 
rendszerirányítót” szöveg, 114.  § (1) bekezdés b) pontjában a „földgázszállítás” szövegrész helyébe a „szállítási
rendszerüzemeltetés” szöveg lép.

(11) A Get. 118.  § (3) bekezdésében a „földgáztároló” szövegrész helyébe a „földgáztároló engedélyes” szöveg, 119.  §
(2) bekezdésében a „rendszerüzemeltetõk, vagy telephelyi szolgáltatók mûködési zavarai” szövegrész helyébe a „a
rendszerüzemeltetõk, a telephelyi szolgáltatók vagy a földgázkereskedõk mûködési zavarai” szöveg lép.

(12) A Get. 122.  § (3) bekezdésében az „elõ zetes jóváhagyását” szövegrész helyébe „hozzájárulását” szöveg, 122.  §
(4) bekezdésben az „a rendszerirányítói” szövegrész helyébe az „az egyetemes szolgáltatói” szöveg lép.

(13) A Get. 124.  § (1) bekezdésében a „jóváhagyása” szövegrész helyébe az „elõ zetes hozzájáruló határozata” szöveg,
a „más személy általi végzéséhez” szövegrész helyébe a „az engedélyes kapcsolt vállalkozása általi végzéséhez”
szöveg, a „vagyoni értékû jogok más személy részére” szövegrész helyébe a „vagyoni értékû jogoknak az engedélyes
kapcsolt vállalkozása részére” szöveg, 125.  § (4) bekezdésében az „(1) bekezdésben” szövegrész helyébe
az „(1)–(1b) bekezdésben” szöveg, 125.  § (6) bekezdésében az „adatok kezelése” szövegrész helyébe az „adatok
megõrzése, kezelése” szöveg, 125.  § (8) bekezdésében a „rendszerhasználók” szövegrész helyébe
a „rendszerhasználók és a rendszerüzemeltetõk” szöveg, 125.  § (9) bekezdésben a „földgázszállító” szövegrész helyébe 
a „szállítási rendszerüzemeltetõ” szövegrész, 125.  § (11)–(12) bekezdésekben a „rendszerirányító” szövegrészek
helyébe a „szállítási rendszerirányító” szöveg, 125.  § (14) bekezdésében a „szállítási, a tárolási és az elosztói
rendszerüzemeltetõ” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltetõ, a földgáztárolói engedélyes és
a földgázelosztó” szöveg, 127.  § n) pontjában az „eljár a földgázkereskedõvel” szövegrész helyébe a „dönt
az engedélyesekkel” szöveg, 127.  § p) pontjában a „részesedésszerzést, amelynek” szövegrész helyébe a „jogügyletek
végrehajtását, amelyek” szöveg, az „a földgázszállító, a rendszerirányító, illetve azok” szövegrész helyébe a „szállítási
rendszerüzemeltetõ vagy annak” szöveg lép.

(14) A Get. 127.  § r) pontjában a „rendszerirányító” szövegrészek helyébe a „szállítási rendszerirányító” szöveg, 132.  §
13. pontjában a „földgázkészlet biztosítására” szövegrész helyébe a „földgázkészlet mértékére és biztosítására”
szöveg, 139.  § (1) bekezdésében a „2010. július 1-jéig” szövegrész helyébe a „2016. július 1-jéig” szöveg, 141/A.  §
(1)–(3) bekezdéseiben és a 141/B.  § (1)–(2) és (9)–(10) bekezdéseiben a „2011. június 30.” szövegrész helyébe a „2012.
június 30.” szöveg, a 141/A.  § (13) bekezdésében „Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás
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és a hazai termelésû földgáz mennyiségérõl és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek körérõl
 szóló rendeletben (a továbbiakban: Felajánlási rendelet)” szövegrész helyébe a „A Felajánlási rendeletben” szöveg,
a 141/B.  § (9) bekezdésében a „január 1-jéig” szövegrész helyébe a „január 1-jéig” szöveg, 143.  § (1), (2), és
(4) bekezdéseiben a „rendszerirányító” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerirányító” szöveg, 143.  §
(4) bekezdésében a „rendszerirányítónak” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerirányító” szöveg, 143.  § (5) és
(6) bekezdéseiben a „földgázszállító” szövegrészek helyébe a „szállítási rendszerüzemeltetõ” szöveg, 143.  §
(7) bekezdésében a „rendszerirányítóval” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerirányítóval” szöveg,
a „rendszerirányítási díj” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltetési díj” szövegrész lép.

220.  § (1) Hatályát veszti a Get. 3.  § 9. és 71. pontja, 29.  § (1) bekezdése, 35.  § b)–c) pontja, 37.  §-a, 38.  § (1)–(2) bekezdése, 66.  §
(7) bekezdése, 104.  § (1) bekezdése, 114.  § (1) bekezdés a) pontja, 133.  § (1) bekezdés 7. pontja, 135.  § (1) bekezdése,
140.  § (1)–(3) és a (5)–(6) bekezdései, 141.  § (8) bekezdése, 143.  § (8) bekezdése, 145.  § (1) és (3)–(4) bekezdései,
148–158.  §-a.

(2) Hatályát veszti a Get. 15.  §-ában az „a rendszerirányítóval” szövegrész, 36.  § (1) bekezdés e) pontjában az „a szolgáltatás 
díját, valamint” szövegrész, 113.  § (3) bekezdésben az „az engedélyessel és a rendszerhasználókkal történõ egyeztetés
mellett, annak eredménytelensége esetén” szövegrész, valamint 125.  § (10) bekezdésében az „a rendszerirányító és”
szövegrész.

4. Egyéb törvények módosítása

221.  § (1) Az atomenergiáról  szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 2.  § g) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„g) nukleáris létesítmény:
a) a dúsítóüzem, nukleáris üzemanyagot gyártó üzem, atomerõmû, újrafeldolgozó üzem, kutatóreaktor,
oktatóreaktor, nukleáris kritikus és más neutronsokszorozás célját szolgáló rendszer, friss és kiégett fûtõelem
tárolására szolgáló létesítmény; és
b) az a) alpontban felsorolt nukleáris létesítményekhez közvetlenül kapcsolódó, ugyanazon a telephelyen található,
a radioaktív hulladék tárolására szolgáló létesítmények, amennyiben külön létesítménynek minõsülnek.”

(2) Az Atv. 2.  §-a a következõ zs) ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„zs) nukleáris biztonság: megfelelõ üzemeltetési feltételek meg valósítása, balesetek megelõzése, illetve a balesetek
következményeinek enyhítése a nukleáris létesítmény életciklusának valamennyi fázisában, amelyek eredményeként
meg valósul a munkavállalóknak és a lakosságnak a nukleáris létesítmények ionizáló sugárzásából származó
veszélyekkel szembeni védelme.”

(3) Az Atv. a következõ 69.  §-sal egészül ki:
„69.  § Ez a törvény a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról  szóló
2009. június 25-i 2009/71/EURATOM tanácsi irányelvnek  való megfelelést szolgálja.”

222.  § (1) A közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10.  §-ának (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha az ajánlatkérõ nevében valamely személy tulajdonosi jogokat gyakorol érdekelt gazdálkodó szervezetben,
az ajánlatkérõ nevében e személy vagy hozzátartozója nem járhat el a felhívás és a dokumentáció elkészítése során
vagy az eljárás más szakaszában, kivéve, ha az érdekelt gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik, hogy az eljárásban
nem vesz részt ajánlattevõként, alvállalkozóként vagy erõforrást nyújtó szervezetként. Ezt a szabályt kell megfelelõen
alkalmazni az ajánlatkérõ vezetõ tisztségviselõje vagy felügyelõbizottságának tagja vagy hozzátartozója tekintetében, 
ha az érdekelt gazdálkodó szervezetben az ajánlatkérõ rendelkezik tulajdoni részesedéssel.”

(2) A Kbt. 40.  § -ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét
egybe kell számítani, amelyek
a) beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor [a 39.  § (1) bekezdése szerinti eset kivételével], és
b) beszerzésére egy ajánlattevõvel lehetne szerzõdést kötni, továbbá
c) beszerzési tárgya és rendeltetése azonos, vagy felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg.”
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(3) A Kbt. 40.  §-a a (6) bekezdése után kiegészül a következõ (7) bekezdéssel:
„(7) A (6) bekezdés alkalmazásával egy – a (2) bekezdés szerint egybeszámított és a közösségi értékhatárt elérõ vagy
meghaladó értékû – közbeszerzést legfeljebb két közbeszerzésre lehet szétbontani. A nagyobb értékû közbeszerzésre
akkor is a IV. vagy V. fejezet szerinti közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ha becsült értéke nem éri el a közösségi
értékhatárt. A kisebb értékû közbeszerzésre e törvény alkalmazása csak akkor mellõzhetõ, ha annak becsült értéke
a (6) bekezdés alkalmazása után nem éri el a nemzeti értékhatárt. A (6) bekezdést nem lehet alkalmazni olyan
közbeszerzésre, melynek becsült értékét a (6) bekezdés korábbi alkalmazásával számította ki az ajánlatkérõ.”

(4) A Kbt. 96/A.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az elõ zetes vitarendezési kérelmet faxon vagy elektronikus úton kell megküldeni az ajánlatkérõ részére, aki
a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról a vitarendezést kérelmezõt a kérelem megérkezésétõl számított három
munkanapon belül a benyújtási módnak megegyezõ módon tájékoztatja, továbbá az elõ zetes vitarendezési kérelem
benyújtásáról, valamint az arra adott válaszáról az eljárás valamennyi – általa ismert – ajánlattevõjét is tájékoztatja.
Az ajánlatkérõ az elõ zetes vitarendezési kérelem megérkezésétõl számított három munkanapon belül legfeljebb egy
alkalommal jogosult az ajánlattevõket három munkanapos határidõvel hiánypótlás [83.  §], felvilágosítás [85.  §] vagy
indokolás [86–87.  §] benyújtására felhívni, amennyiben az eredményhirdetést követõen és a szerzõdés megkötését
megelõzõen az elõ zetes vitarendezési kérelem alapján észleli, hogy az eljárásban történt törvénysértés ezen eljárási
cselekmények útján orvosolható. Az eljárási cselekmények kizárólag az eljárásban történt törvénysértés orvoslása
körében alkalmazhatóak. Ebben az esetben az ajánlatkérõ az elõ zetes vitarendezési kérelem benyújtásáról
a hiánypótlási felhívás, a felvilágosítás vagy indokolás kérésének megküldésével egyidejûleg, míg a kérelemre adott
válaszáról a kérelem megérkezésétõl számított hét munkanapon belül tájékoztatja a kérelmezõt és az ajánlattevõket.”

(5) A Kbt. 132.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„132.  § A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján az ajánlatkérõ köteles benyújtani a Közbeszerzési
Döntõbizottsághoz – telefaxon, elektronikus úton vagy közvetlenül – az ajánlattételi felhívást, továbbá
az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetek (személyek) nevérõl, címérõl (székhelyérõl, lakóhelyérõl), a beszerzés
becsült értékérõl, valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekrõl  szóló tájékoztatást.”

(6) A Kbt. 136.  § (4) bekezdés b) pontjában az „az adózás rendjérõl törvény” szöveg helyébe „az adózás rendjérõl  szóló
törvény” szöveg lép.

(7) A Kbt. 136/C.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A keretmegállapodásos eljárás második részében az ajánlatkérõ az ajánlat(ok) elbírálásának befejezésekor külön
jogszabályban meghatározott minta szerinti írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlat(ok)ról.
Az eredményhirdetésre a 95–96.  §, a szerzõdéskötésre a 99.  § (2) bekezdését alkalmazni kell. A 99.  § (3)–(4) bekezdése
csak a 136/B.  § (3) bekezdésének b) pontja szerinti esetben alkalmazandó.”

(8) A Kbt. 242.  §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az árubeszerzésre a 24.  §-t, az építési beruházásra a 25.  § (1) bekezdését, építési koncesszióra a 26.  §-t,
a szolgáltatás megrendelésére a 27.  §-t kell alkalmazni. A 28.  § szintén alkalmazandó.”

(9) A Kbt. 250.  § (4) bekezdésében az „A (3) bekezdéstõl eltérõen” szövegrész helyébe az „Az (5) bekezdéstõl eltérõen”
szöveg lép.

(10) A Kbt. 261.  §-ának (1) bekezdésében a „251.  § (1)–(4) bekezdését” szövegrész helyébe a „251.  § (1) bekezdését” szöveg
lép, a Kbt. 261.  §-ának (3) bekezdésében a „251.  § (1)–(4) bekezdéseiben” szövegrész helyébe a „251.  §
(1) bekezdésében” szöveg lép.

(11) A Kbt. 306/A.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Semmis az e törvény hatálya alá tartozó szerzõdés, ha
a) azt a közbeszerzési eljárás jogtalan mellõzésével kötötték meg;
b) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként úgy kötötték meg, hogy nem álltak fenn a hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazhatóságának feltételei [125.  §; (1)–(5) bekezdések, 225.  §, 252.  § (1) bekezdése,
261.  § (4) bekezdése];
c) a felek a szerzõdéskötési moratóriumra vonatkozó szabályok [96/A.  § (4) bekezdés, 99.  § (3) és (4) bekezdése]
megsértésével kötöttek szerzõdést, és ezzel megfosztották az ajánlattevõt attól, hogy a szerzõdéskötést megelõzõen
jogorvoslati eljárás megindítását kérelmezze, egyben olyan módon sértették meg a közbeszerzésekre vonatkozó
szabályokat, hogy az befolyásolta az ajánlattevõ esélyét a közbeszerzési eljárás megnyerésére.”

(12) A Kbt. 327.  § (1) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:
[A Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalból  való eljárását a következõ szervezetek vagy személyek kezdeményezhetik, ha
a feladatkörük ellátása során e törvénybe ütközõ magatartás vagy mulasztás jut tudomásukra:]
„k) az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter”
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(13) A Kbt. 327.  § (2) bekezdés a) pontjában az „a) b), és d)–i) pontja szerinti szervezet” szövegrész helyébe az „a), d)–i) és
k) pontja szerinti szervezet” szöveg lép.

(14) A Kbt. 327.  § (2) bekezdés b) pontjában az „c) és j) pontja szerinti szervezet” szövegrész helyébe a „b), c) és j) pontja
szerinti szervezet” szöveg lép.

(15) A Kbt. 337.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az ajánlatkérõ és az ajánlattevõ, a részvételre jelentkezõ – az üzleti titok védelmére hivatkozással – kérheti
az (1) bekezdés szerinti személyek iratbetekintési jogának kizárását vagy korlátozását az olyan iratok vagy adatok (így
például az árazott költségvetés) tekintetében, amelyek nem minõsülnek közérdekû adatnak vagy közérdekbõl
nyilvános adatnak, megismerésük hiánya nem akadályozza az ellenérdekû ügyfelet jogorvoslati jogának
gyakorlásában, ugyanakkor az iratok vagy adatok mások általi megismerése aránytalanul súlyosan sértené az ügyfél
üzleti érdekeit. Amennyiben az ajánlattevõ meghatározott iratokat elkülönített módon, üzleti titokként helyezett el
az ajánlatában [73.  § (1)], úgy kell tekinteni, hogy ezen iratok vonatkozásában kérte az (1) bekezdés szerinti személyek
iratbetekintési jogának kizárását. A Közbeszerzési Döntõbizottság köteles megvizsgálni, hogy az iratbetekintési jog
korlátozásának vagy kizárásának feltételei fennállnak-e, és a kérelemrõl  való döntéssel egyidejûleg kötelezheti
az érintettet olyan iratváltozat elkészítésére, amely nem tartalmaz üzleti titkot.”

(16) A Kbt. 340/A.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha az ügy érdemében hozott határozatában a Közbeszerzési Döntõbizottság a 306/A.  § (2) bekezdése szerinti
jogsértést állapít meg, pert indít a szerzõdés érvénytelenségének kimondása és az érvénytelenség
jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt. A perindítással egyidejûleg a Közbeszerzési Döntõbizottságnak ideiglenes
intézkedésként kérnie kell a bíróságtól a szerzõdés további teljesítésének felfüggesztését. A Közbeszerzési
Döntõbizottságot a perben teljes költségmentesség illeti meg.”

(17) A Kbt. 341.  §-a az (5) bekezdése után kiegészül a következõ (6) bekezdéssel:
„(6) Ha a Közbeszerzési Döntõbizottság a 325.  § (3) bekezdésének g) pontjában foglalt indok alapján utasítja el
a kérelmet vagy szünteti meg a jogorvoslati eljárást és a kérelmezõ a 96/A.  § szerint elõ zetes vitarendezést is
kérelmezett a 324.  § (1) bekezdése szerinti kérelemben szereplõ – a 323.  § (2)–(6) bekezdés szerinti idõpontig már
a tudomására jutott – jogsértések  miatt, akkor a Közbeszerzési Döntõbizottság az igazgatási szolgáltatási díj viselésére
kötelezi az ajánlatkérõt.”

(18) A Kbt. 348/A.  § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a bíróság a keresettel megtámadott határozatot hatályon kívül helyezi és új eljárás lefolytatását rendeli el,
határozatának tartalmaznia kell a Közbeszerzési Döntõbizottság megismételt eljárására vonatkozó utasításokat.
A bíróság a Közbeszerzési Döntõbizottság határozatát kizárólag abban az esetben helyezi hatályon kívül, ha
a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárása során a jogorvoslati eljárás lényeges és az ügy érdemére kiható szabályainak
megsértésére került sor.”

(19)  A Kbt. 350.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott perre kizárólag akkor kerülhet sor, ha a szerzõdés érvénytelenségének
megállapítását azért kérik, mert
a) azt a közbeszerzési eljárás jogtalan mellõzésével kötötték meg
b) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként úgy kötötték meg, hogy nem álltak fenn a hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazhatóságának feltételei [125.  §; (1)–(5) bekezdések, 225.  §, 252.  § (1) bekezdése,
261.  § (4) bekezdése] ;
c) a felek a szerzõdéskötési moratóriumra [96/A.  § (4) bekezdés, 99.  § (3) és (4) bekezdése] vonatkozó szabályok
megsértésével kötöttek szerzõdést és ezzel megfosztották az ajánlattevõt attól, hogy a szerzõdéskötést megelõzõen
jogorvoslati eljárás megindítását kérelmezze, egyben olyan módon sértették meg a közbeszerzésekre vonatkozó
szabályokat, hogy az befolyásolta az ajánlattevõ esélyét a közbeszerzési eljárás megnyerésére.”

(20) A Kbt. 350/B.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bíróság a Közbeszerzési Döntõbizottság határozatát – a bírság összegét is ideértve – megváltoztathatja és
alkalmazhatja a 340.  § (2) bekezdésének f) pontja, a (3) és (4) bekezdése szerinti jogkövetkezményeket. Ha a bíróság
a Közbeszerzési Döntõbizottság határozatát hatályon kívül helyezi, a szerzõdés érvénytelenségének tárgyában a pert
megszünteti. A bíróság a Közbeszerzési Döntõbizottság határozatát kizárólag abban az esetben helyezi hatályon kívül, 
ha a Közbeszerzési Döntõbizottság eljárása során a jogorvoslati eljárás lényeges és az ügy érdemére kiható
szabályainak megsértésére került sor.”
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(21) A Kbt. 350/B.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a bíróság a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés részleges érvénytelenségét, illetve
az érvénytelenség hiányát kifejezetten a 306/A.  § (3) bekezdése alapján állapítja meg, bírságot köteles kiszabni,
amelynek összege – az eset összes körülményét figyelembe véve – legfeljebb a szerzõdés értékének tizenöt százaléka.
Ha az érvénytelenség jogkövetkezményeinek megállapításakor a bíróság a szerzõdést a határozathozatalig terjedõ
idõre hatályossá nyilvánítja, bírságot köteles kiszabni, amelynek összege – az eset összes körülményét figyelembe
véve – legfeljebb a szerzõdés értékének tíz százaléka.”

(22) A Kbt. 350/C.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a bíróság a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés részleges érvénytelenségét, illetve
az érvénytelenség hiányát kifejezetten a 306/A.  § (3) bekezdése alapján állapítja meg, bírságot köteles kiszabni,
amelynek összege – az eset összes körülményét figyelembe véve – legfeljebb a szerzõdés értékének tizenöt százaléka.
Ha az érvénytelenség jogkövetkezményeinek megállapításakor a bíróság a szerzõdést a határozathozatalig terjedõ
idõre hatályossá nyilvánítja, bírságot köteles kiszabni, amelynek összege – az eset összes körülményét figyelembe
véve – legfeljebb a szerzõdés értékének tíz százaléka.”

(23) A Kbt. 350/C.  § -a a következõ (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 340/A.  § (1) bekezdése szerinti perre az a megyei bíróság kizárólagosan illetékes, amely ugyanazon közbeszerzési 
jogsértés ügyében a 346.  § szerinti közigazgatási perben eljár. Ha a Közbeszerzési Döntõbizottság 306/A.  §
(2) bekezdése szerinti jogsértést megállapító érdemi határozatának bírósági felülvizsgálatát kérték, a Közbeszerzési
Döntõbizottság által ugyanazon ügyben indított polgári pert – amennyiben a közigazgatási per indul késõbb – a 346.  § 
szerinti közigazgatási per bíróságához át kell tenni. A közigazgatási pert és a Közbeszerzési Döntõbizottság által
indított polgári pert egyesíteni kell. A Közbeszerzési Döntõbizottság köteles haladéktalanul tájékoztatni a polgári
perben eljáró bíróságot arról, ha a 306/A.  § (2) bekezdése szerinti jogsértést megállapító érdemi határozatának
bírósági felülvizsgálatát kérõ keresetlevelet nála benyújtották.
(4) Az (3) bekezdés szerinti egységes perben a Pp. XX. fejezetét a 350.  § (3) bekezdésében, a 350/A.  §
(3)–(5) bekezdésében, valamint a 350/B.  §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

(24) A Kbt. 404.  § (1) bekezdése a következõ o) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza]
„o) az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, továbbá az azok vagyonkezelésébe tartozó,
többségi állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek, valamint a Kormány közalapítványai közbeszerzései
megindításának engedélyezésére és lefolytatásának központi ellenõrzésére vonatkozó sajátos szabályokat,
e szervezetek közbeszerzési szerzõdései teljesítésének ellenõrzésére és módosításának engedélyezésére vonatkozó
sajátos szabályokat, valamint e szervezetek és a kezelésükben lévõ, vagy általuk alapított alapítványok nem
közbeszerzés útján megkötött, beszerzést meg valósító szerzõdései megkötésének és módosításának
engedélyezését”

(25) A Kbt. 404.  § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza]
„e) a közbeszerzések központi ellenõrzésével és engedélyezésével összefüggésben megküldendõ adatok körét,
továbbá a beszerzési tervvel, közbeszerzési tervvel, annak módosításával, illetve a közbeszerzési eljárásokkal, valamint
a nem közbeszerzési eljárás keretében megkötött, illetve módosított, beszerzést meg valósító szerzõdésekkel
kapcsolatos adatok nyilvántartására és kezelésére vonatkozó részletes szabályokat.”

(26) Hatályát veszti a Kbt. 40.  §-ának (4) bekezdésében a „vagy az adott tizenkét hónapban” szövegrész, a Kbt. 118.  §-ának
(3) bekezdése, 136.  §-ának (3) bekezdése és 247.  §-ának (4) bekezdése.

(27) Hatályát veszti a Kbt. 231.  §-ának (2) bekezdése, 237.  §-ának (2) bekezdése.
(28) A Kbt. a következõ 403/C.  §-sal egészül ki:

„403/C.  § (1) A 340/A.  § alapján indított, 2011. április 1-jén folyamatban lévõ és a 346.  § alapján folyamatban lévõ per
befejezéséig felfüggesztett ügyeket át kell tenni a Kbt. 350/C.  § (3) bekezdése szerint illetékes bírósághoz.
(2) E törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított 10.  §
(4) bekezdése, 40.  § (2), (4) és (7) bekezdése, 96/A.  § (3) bekezdése, 132.  §-a, 136.  § (4) bekezdés b) pontja, 136/C.  §
(5) bekezdése, 242.  § (3) bekezdése, 261.  § (1) bekezdése, 261.  § (3) bekezdése, 306/A.  § (2) bekezdése, 337.  §
(2) bekezdése, 340/A.  § (1) bekezdése, 341.  §-a (6) bekezdése, 350.  § (2) bekezdése, 350/B.  § (2) bekezdése, 350/C.  §
(2) bekezdése, a 2011. április 1-jét követõen megkezdett beszerzésekre, tervpályázati eljárásokra és ezen eljárások
alapján megkötött szerzõdésekre, továbbá az ezen eljárásokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy
hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra, illetõleg kérelmezett elõ zetes vitarendezési eljárásokra kell alkalmazni.
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E törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel hatályon kívül helyezett
118.  § (3) bekezdését, 136.  § (3) bekezdését és 247.  § (4) bekezdését a 2011. április 15-ét követõen megkezdett
beszerzésekre nem kell alkalmazni.
(3) E törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX.törvénnyel megállapított
348/A.  § (4), 350/B.  § (1) bekezdése és 350/C.  § (3)–(4) bekezdésének rendelkezéseit – az (1) bekezdésben foglaltakra
figyelemmel – a 2011. április 1-jén folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni kell. A 327.  § (1) bekezdés b) és k) pontja
szerinti szervezet a Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalból  való eljárását kezdeményezheti e törvénynek
az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított 327.  § (2) bekezdésének
a) és b) pontja szerint a 2011. április 1-jét megelõzõen megkezdett beszerzések, tervpályázati eljárások, valamint ezen
eljárások alapján megkötött szerzõdések esetében is.
(4) E törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel megállapított 250.  §
(4) bekezdését a 2011. április 15-ét követõen megkezdett beszerzésekre, tervpályázati eljárásokra és ezen eljárások
alapján megkötött szerzõdésekre, továbbá az ezen eljárásokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy
hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra, illetõleg kérelmezett elõ zetes vitarendezési eljárásokra kell alkalmazni.
E törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvénnyel hatályon kívül helyezett
231.  §-ának (2) bekezdését és 237.  §-ának (2) bekezdését a 2011. április 15-ét követõen megkezdett beszerzésekre nem 
kell alkalmazni.”

223.  § (1) A távhõszolgáltatásról  szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 1.  § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a távhõ-szolgáltatási célra hõt termelõ létesítményre, valamint a távhõ
továbbítására, elosztására szolgáló távhõvezetékekre, a távhõt továbbító hõhordozó közeg kiadására, elosztására,
fogadására, illetve átalakítására szolgáló hõközpontokra, és e létesítmények létesítésére, átalakítására,
üzemeltetésére, megszüntetésére, valamint a távhõ termelésére és szolgáltatására. E törvény 4.  § (2)–(3) bekezdését,
57.  § (2) bekezdését, 57/D.  §-át és 59/A.  §-át a távhõ értékesítésére is alkalmazni kell.”

(2) A Tszt. 3.  § v) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[3.  § E törvény alkalmazásában]
„v) üzletszabályzat: a távhõszolgáltató által készített azon dokumentum, amely a helyi szolgáltatási sajátosságok
figyelembevételével szabályozza a távhõszolgáltató mûködését és meghatározza a távhõszolgáltató kötelezettségeit
és jogait, szabályozza a távhõszolgáltató és a felhasználó szerzõdéses viszonyát, a mérés és elszámolás rendjét,
valamint a szolgáltatónak a felhasználóval, a fogyasztóvédelmi hatósággal és a felhasználók társadalmi
érdekképviseleti szervezeteivel (a továbbiakban: felhasználói érdekképviselet)  való együttmûködését.”

(3) A Tszt. 3.  §-a a következõ w) ponttal egészül ki:
[3.  § E törvény alkalmazásában]
„w) külön kezelt intézmény: egyéb felhasználók közül a központi költségvetési szerv, a központi költségvetési szerv
költségvetési intézménye, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat költségvetési intézménye, valamint a normatív 
állami támogatásban részesülõ, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézmény.”

(4) A Tszt. 4.  § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[4.  § (1) A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az e törvény hatálya alá tartozó és hatáskörébe utalt
létesítmények és engedélyesek tekintetében]
„a) kiadja, módosítja vagy visszavonja a távhõtermelõ létesítmény létesítésére vonatkozó engedélyt és
a távhõtermelõi mûködési engedélyt, ha a létesítményben a hõenergiát – részben vagy egészben – távhõ-szolgáltatási 
célra termelik, valamint a távhõ-szolgáltatói mûködési engedélyt;
b) ellenõrzi a távhõtermelõ és távhõszolgáltató mûködési engedélyében elõírt követelmények, feltételek betartását,
e tekintetben együttmûködik a fogyasztóvédelmi hatósággal, továbbá a felhasználói érdekképviseletekkel;”

(5) A Tszt. 4.  § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal ellenõrzi és felügyeli az engedélyesnél, illetve távhõszolgáltatónak távhõt értékesítõnél (a továbbiakban:
értékesítõ) a jogszabályban és az engedélyes engedélyében foglalt elõírások és követelmények megtartását, azok
megszegése esetén a kormány rendeletében megállapított összegû bírságot szabhat ki.
(3) A Hivatal ellenõrzési feladatainak teljesítése érdekében, annak mértékéig jogosult az engedélyestõl, illetve
az értékesítõtõl eseti és rendszeres információt kérni, e törvényben elõírt kötelezettségével és az engedélyhez kötött
tevékenységével kapcsolatos iratokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni, ideértve az üzleti titkot
tartalmazó iratokat is.”
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(6) A Tszt. 5.  § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5.  § (1) A Hivatal eljárására a Vet.-ben a Hivatal eljárására vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.”

(7) A Tszt. 5.  § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5.  § (1) A Hivatal eljárására a Vet.-ben a Hivatal eljárására vonatkozó általános szabályokat és a Vet. 74/A.  §-ában
foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a 4.  § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott engedély iránti kérelem
kizárólag elektronikus úton nyújtható be.”

(8) A Tszt. 6.  § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[6.  § (2) Az önkormányzat képviselõ-testülete:]
„b) rendeletben
ba) határozza meg az 57.  § (3) bekezdés szerinti díjat és díjfizetési feltételeket, valamint a lakossági felhasználónak és
a külön kezelt intézménynek nyújtott távhõszolgáltatásra vonatkozó, az 57/D.  § (1) bekezdés szerinti miniszteri
rendeletben nem szabályozott díjfizetési feltételeket, továbbá
bb) határozhatja meg a szolgáltatói hõközponti, a felhasználói hõközponti, valamint hõfogadó állomási mérés közötti 
eltérésekre  való tekintettel az e mérésekre vonatkozó külön díjalkalmazási feltételeket határozhat meg;”

(9) A Tszt. 7.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.  § (1) A területileg illetékes települési önkormányzat jegyzõje, a fõvárosban a fõvárosi önkormányzat fõjegyzõje
(a továbbiakban: önkormányzat jegyzõje):
a) megküldi véleményezésre a távhõszolgáltató üzletszabályzatát a fogyasztóvédelmi hatóságnak;
b) jóváhagyja a távhõszolgáltató által kidolgozott üzletszabályzatot;
c) ellenõrzi a távhõszolgáltató tevékenységét az üzletszabályzatában foglaltak betartása szempontjából;
d) jogosult a távhõszolgáltatótól a c) pont szerinti ellenõrzési feladatainak teljesítése érdekében, annak mértékéig
eseti és rendszeres információt kérni, az iratokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni, ideértve az üzleti
titkot tartalmazó iratokat is; és
e) határozatában elrendelheti – az 51.  § (8) bekezdésében foglalt esetekben – a felhasználási helyre történõ bejutást.”

(10) A Tszt. 12.  §-a a következõ (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben az ügyfél a Vet. szerinti engedélyköteles tevékenységet is folytatni kíván, akkor az (1) bekezdésben
meghatározott tevékenységekre vonatkozó, e törvény alapján a Hivatal hatáskörébe tartozó engedély iránti
kérelmével egyidejûleg köteles kérelmezni a Vet. szerinti engedélyt is.
(7) A (6) bekezdés szerinti esetben a Hivatal az e törvény és a Vet. szerinti engedélyt egy engedélyben adja ki.”

(11) A Tszt. 16.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16.  § (1) A távhõ szolgáltatására vonatkozó mûködési engedélyt a Hivatalnál kell kérelmezni.”

(12) A Tszt. 57.  § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A távhõszolgáltatónak értékesített távhõ árát, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek
nyújtott távhõszolgáltatás díját a költségekre, árakra, díjakra vonatkozó összehasonlító elemzések felhasználásával,
a következõ szempontokra is figyelemmel kell meghatározni:
a) ösztönöznie kell a távhõ biztonságos és legkisebb költségû termelését és szolgáltatását, a gazdálkodás
hatékonyságának javítását, a kapacitások hatékony igénybevételét, a szolgáltatás minõségének folyamatos javítását,
valamint a távhõvel  való takarékosságot;
b) figyelembe kell venni a folyamatos termelés és a biztonságos szolgáltatás indokolt költségeit, beleértve
a szükséges tartalékkapacitáshoz kapcsolódó költségeket, a távhõtermelõ létesítmény bezárásával, elbontásával
kapcsolatos környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt költségeit, valamint a kapcsolt és a megújuló
energiaforrással történõ energiatermelés kimutatható környezetvédelmi és gazdasági elõnyeit.
(3) A távhõszolgáltatás csatlakozási díját külön jogszabályban meghatározott szempontok szerint úgy kell
meghatározni, hogy az a hatékonyan mûködõ vállalkozó szükséges és indokoltan felmerült ráfordításaira és
a mûködéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, és a legkisebb költség elvének érvényre juttatása
érdekében e vállalkozásokat gazdálkodásuk hatékonyságának és az általuk nyújtott szolgáltatás minõségének
folyamatos javítására ösztönözze.”

(13) A Tszt. 57/A–57/B.  §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„57/A.  § (1) A távhõszolgáltatás csatlakozási díjának megváltoztatását a távhõszolgáltató kezdeményezi.
(2) A távhõszolgáltató az (1) bekezdés szerinti kezdeményezésében köteles részletesen és teljes körûen
alátámasztani, hogy – az 57.  § (3) bekezdésében meghatározottakra tekintettel – az adott díj megváltoztatását mely
körülmények és milyen mértékben indokolják.
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(3) A távhõszolgáltató az (1) bekezdés szerinti kezdeményezést a Hivatalnak megküldi, amely közigazgatási hatósági
eljárás keretében harminc napon belül dönt arról, hogy a díj a távhõszolgáltató által alátámasztott megváltozása
esetén megfelel-e az 57.  § (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek. A Hivatal eljárásáért igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott eljárás során ügyfélnek minõsül
a) a távhõszolgáltató,
b) a távhõszolgáltatás csatlakozási díjával összefüggésben díjmegállapítási hatáskörrel rendelkezõ helyi
önkormányzat.
(5) A távhõszolgáltató a kezdeményezését a Hivatalnak a (3) bekezdésben meghatározott tárgyú jogerõs
határozatával együtt küldi meg a díjmegállapítási hatáskörrel rendelkezõ helyi önkormányzatnak.
(6) A kezdeményezést és a Hivatal határozatát az önkormányzat képviselõ-testülete a díjmegállapítás elõtt 5 nappal
köteles a honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon közzétenni.
(7) A helyi önkormányzat a távhõszolgáltatás csatlakozási díját megállapító rendeletét a távhõszolgáltató olyan
kezdeményezésével azonos tartalommal adhatja ki, amelyrõl a Hivatal jogerõs határozatban megállapította, hogy
az megfelel az 57.  § (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek. E rendelkezés nem akadálya annak, hogy
a távhõszolgáltatás csatlakozási díját a helyi önkormányzat úgy határozza meg, hogy az alacsonyabb legyen, mint
a távhõszolgáltató kezdeményezésében foglaltak alkalmazásával érvényesítendõ ár.
(8) Ha a Hivatal az ügyintézési határidõn belül nem hoz határozatot, akkor a helyi önkormányzat a távhõszolgáltatás
csatlakozási díját megállapító rendeletét a távhõszolgáltató kezdeményezésével azonos tartalommal kiadhatja.
57/B.  § (1) A Hivatal hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárás keretében ellenõrizheti, hogy a távhõszolgáltatás
csatlakozási díja megfelel-e az 57.  § (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárás során ügyfélnek minõsülnek az 57/A.  § (4) bekezdésében
meghatározottak.
(3) Ha a Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott eljárása során azt állapítja meg, hogy a távhõszolgáltatás
csatlakozási díja nem felel meg az 57.  § (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az e törvényben
meghatározott egyéb jogkövetkezmények alkalmazásán túl a távhõszolgáltatót felszólítja, hogy az kezdeményezze
a díj megváltoztatását, illetve a helyi önkormányzat távhõszolgáltatás csatlakozási díját megállapító rendeletének
vizsgálata érdekében a helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szervhez fordul.”

(14) A Tszt. a következõ 57/D.  §-sal egészül ki:
„57/D.  § (1) A távhõszolgáltatónak értékesített távhõ árát, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt
intézménynek nyújtott távhõszolgáltatás (fûtés és használati melegvíz) díját – mint legmagasabb hatósági
árat – (a továbbiakban együtt: ár) és azok szerkezetét a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter
rendeletben állapítja meg. Az ár megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy az ár mikor lép hatályba,
e rendelkezésnek visszamenõleges hatálya nem lehet.
(2) A Hivatal az ármegállapítással, árváltozással kapcsolatos javaslatát a miniszter részére minden év augusztus 31-ig
küldi meg.
(3) A hatósági árat a miniszter a (2)–(3) bekezdés szerinti kezdeményezés hiányában is megállapíthatja. Ebben
az esetben a miniszter megkeresheti a Hivatalt, hogy 90 napon belül tegye meg javaslatát.
(4) A Hivatal a (2)–(4) bekezdés szerinti javaslata kialakításához bekéri az érintett önkormányzatok
képviselõtestületének ármegállapítással, árváltoztatással kapcsolatos állásfoglalását. A képviselõtestület a Hivatal által 
megjelölt, 30 napnál nem rövidebb határidõn belül adja meg állásfoglalását. A (4) bekezdés szerinti határidõbe
a képviselõtestület állásfoglalása kiadásának idõtartama nem számít be.
(5) Az engedélyes, illetve az értékesítõ köteles a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megadni, amely
a Hivatal árfelügyeleti és hatósági árelõkészítõ tevékenységéhez szükséges. Az engedélyes, illetve az értékesítõ
a Hivatal által megjelölt, 30 napnál nem rövidebb határidõn belül adja meg tájékoztatását, illetve szolgáltat adatokat.
Az értékesítõ az adatszolgáltatással egyidejûleg legalább a távhõárra és a távhõmennyiségre vonatkozó adatokat
az érintett távhõszolgáltató részére is megküldi.
(6) A miniszter rendeletben szabályozhatja az engedélyes, illetve az értékesítõ által a Magyar Energia Hivatal részére
teljesítendõ tájékoztatás és adatszolgáltatás rendjét.
(7) Ha az engedélyes, értékesítõ és a képviselõtestület az (5)–(6) bekezdésben foglalt határidõn belül nem nyújt
tájékoztatást, szolgáltat adatot vagy foglal állást, a Hivatal a tájékoztatás, adatszolgáltatás, állásfoglalás hiányában is
javaslatot tehet a miniszter részére.”
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(15) A Tszt. a következõ 59/A–59/B.  §-sal egészül ki:
„59/A.  § (1) Az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvény 223.  §-ával megállapított,
e törvény 60.  § (2) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig a 2011.
március 31-én alkalmazott árakat kell alkalmazni.
(2) Az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvény 223.  §-ának rendelkezéseit
a hatálybalépését megelõzõen indult díjmegállapítási, díjmegváltoztatási eljárásokban (ügyekben) is alkalmazni kell.
59/B.  § (1) Az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvény 223.  §-ának hatálybalépésekor
hatályos mûködési engedéllyel rendelkezõ távhõszolgáltató, és a hatályos, Hivatal által kiadott mûködési engedéllyel
nem rendelkezõ távhõtermelõ köteles 2011. december 31-ig mûködési engedély iránti kérelmet benyújtani
a Hivatalhoz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti távhõtermelõ kérelmezõ mentesül az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettsége
alól.
(3) Az (1) bekezdés szerinti mûködési engedély az e törvénynek az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló
2011. évi XXIX. törvénnyel módosított rendelkezései alapján kiadott mûködési engedély vagy a Hivatal mûködési
engedélyt visszavonó határozatának jogerõre emelkedéséig hatályos.
(4) Az energetikai tárgyú törvények módosításáról  szóló 2011. évi XXIX. törvény 223.  §-ának rendelkezéseit
a hatálybalépését megelõzõen indult távhõtermelõi és távhõszolgáltatói engedélyezési eljárásokban is alkalmazni
kell.”

(16) A Tszt. 60.  § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[60.  § (2) Az energiapolitikáért felelõs miniszter rendeletben]
„b) állapítja meg a távhõszolgáltatónak értékesített távhõ árszerkezetét, legmagasabb árait és azok alkalmazásának
idõpontját, továbbá a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézmények nyújtott távhõszolgáltatás (fûtés és
használati melegvíz) díjainak szerkezetét, legmagasabb díjait és azok alkalmazásának idõpontját;”

(17) A Tszt. 60.  § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a bekezdés a következõ f) ponttal egészül ki:
[60.  § (2) Az energiapolitikáért felelõs miniszter rendeletben]
„e) állapítja meg az 57.  § (3) bekezdése szerinti távhõszolgáltatási csatlakozási díj megállapítása érdekében
kötelezõen benyújtandó adatok körét;
f) az engedélyes és az értékesítõ által a Hivatal részére teljesítendõ adatszolgáltatásra vonatkozó részletes
szabályokat.”

(18) Hatályát veszti a Tszt. 5.  § (4)–(5), (9) és (11) bekezdése, valamint 13.  § (3) és (4) bekezdése.
(19) A Tszt. 1.  § (3) bekezdés a) pontjában a „2001. évi CX. törvény” szövegrész helyébe a „2007. évi LXXXVI. törvény” szöveg, 

1.  § (3) bekezdés d) pontjában a „2003. évi XLII. törvény” szövegrész helyébe a „2008. évi XL. törvény” szöveg, 23.  §
(3) bekezdés d) pontjában az „energiapolitikáért felelõs miniszternek” szövegrész helyébe az „energiapolitikáért
felelõs miniszternek (a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 32.  § (1) bekezdésében az „energiapolitikáért felelõs
miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, a 60.  § (2) bekezdés felvezetõ szövegében az „energiapolitikáért
felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.

(20) Az árak megállapításáról  szóló 1990. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Ártv.) 7.  § (5) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(5) E törvény melléklete „I. Legmagasabb ár” pontjának „B) Szolgáltatások” alpontjában 40.30.90.0 SZTJ szám alatt
szereplõ „Távhõszolgáltatás csatlakozási díját” a települési önkormányzat – fõvárosban a Fõvárosi
Önkormányzat – képviselõ-testülete külön törvényben meghatározottak szerint rendeletben állapítja meg.”

(21) Az Ártv. mellékletének „I. Legmagasabb ár” pont „B) Szolgáltatások” alpontja a következõ táblázat szerint módosul:
„

Kódszám
(SZTJ)

Megnevezés A hatósági ár megállapítója

40.30.90.0-ból Távhõszolgáltatás csatlakozási díja települési önkormányzat – fõvárosban
a Fõvárosi Önkormányzat – képviselõ-testülete”

224.  § A statisztikáról  szóló 1993. évi XLVI. törvény 3.  § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) A hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek:]
„h) a Magyar Energia Hivatal;”
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225.  § A környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény a következõ 112.  §-sal egészül ki:
„112.  § E törvény 9.  §-a és a 101–102.  §-a az ásványinyersanyag-kitermelõ iparban keletkezõ hulladék kezelésérõl és
a 2004/35/EK irányelv módosításáról  szóló 2006. március 15-i 2006/21/EK európai parlamenti és a tanács irányelv
15. cikkének  való megfelelést szolgálja.”

226.  § A közösségi vámjog végrehajtásáról  szóló 2003. évi CXXVI. törvény 16.  § (6) bekezdése a következõ q) ponttal egészül
ki:
[A vámhatóság tájékoztatja a vámtitokról]
„q) a Magyar Energia Hivatalt a nála engedélyesként nyilvántartott gazdálkodók adatairól, hatósági feladatai ellátása
érdekében.”

227.  § (1) A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának elõmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésérõl  szóló 2010. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Büat.) a következõ
11/A.  §-sal egészül ki:
„11/A.  § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a bioüzemanyag elõállítására alkalmas létesítmények adóraktári
engedélyezésével, valamint adóraktári engedélyének megszûnésével kapcsolatos eljárásában összegyûjti az Európai
Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintõ beruházási projekteknek az Európai Bizottság részére  való
bejelentésérõl és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2010. június 24-i 617/2010/EU, Euratom
európai tanácsi rendelet 5. cikk (3) bekezdése szerinti jelentéstételhez szükséges adatokat.
(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az (1) bekezdés szerint összegyûjtött adatokat a Magyar Energia Hivatal részére
továbbítja.”

(2) A Büat. a következõ 15/A.  §-sal egészül ki:
„15/A.  § E törvény 11/A.  §-a az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintõ beruházási projekteknek
az Európai Bizottság részére  való bejelentésérõl és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2010. június
24-i, 617/2010/EU, Euratom európai tanácsi rendelet 5. cikk (3) bekezdésének végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapítja meg.”

228.  § (1) A földgáz biztonsági készletezésérõl  szóló 2006. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fbkt.) 4.  § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) A biztonsági földgázkészlet mértékét, valamint erre tekintettel a készletértékesítési vagy készletbeszerzési
kötelezettség mértékét és feltételeit, a biztonsági földgázkészlet mértékéhez tartozó kötelezõ minimum betárolási és
kitárolási kapacitásokat, továbbá az értékesítés módját, a visszapótlásra kötelezettet, a visszapótláshoz tartozó
határkeresztezõ kapacitásokat, a visszapótlás feltételeit és rendjét az energiapolitikáért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) rendeletben határozza meg. A Szövetség a készletezési kötelezettségének készlet
beszerzéssel – a miniszter által rendeletben meghatározottak szerint – tesz eleget, a miniszter által elõírt
készlet-mértéket meghaladó készlet esetén a többletet a Szövetség köteles az (5) bekezdés szerinti rendeletben
foglalt feltételekkel értékesíteni.”

(2) Az Fbkt. 13.  § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a földgáz biztonsági készlet mértékét, a biztonsági 
földgázkészlet mértékéhez tartozó kötelezõ minimum betárolási és kitárolási, valamint a visszapótláshoz tartozó
határkeresztezõ kapacitásokat.
(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a készletbeszerzés mértékére és feltételeire,
továbbá készletértékesítés esetén az értékesítendõ földgáz mennyiségére, az értékesítés módjára, a földgáz értékének 
és a kedvezményezettek körére, a földgáz visszapótlásra kötelezettekre és a visszapótlás feltételeire, rendjére,
valamint a szabad kapacitások értékesítésére vonatkozó szabályokat.”

(3) Hatályát veszti az Fbkt. 4.  § (5) bekezdésében a „vagy a miniszter által rendeletben meghatározott esetben és módon
készletvisszapótlásra” szövegrész.

229.  § A légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. törvény 36/A.  §-ában, a 40.  § (1) bekezdésében, a 45.  § (1) bekezdésében
a „Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér” szövegrész helyébe – a magyarországi hivatalos földrajzi nevek
megállapításáról és nyilvántartásáról  szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendeletben foglalt eljárástól
eltekintve – a „Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér” szöveg; a 61/A.  § (3) bekezdés a) és b) pontjában
a „Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtéren” szövegrész helyébe – a magyarországi hivatalos földrajzi nevek
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megállapításáról és nyilvántartásáról  szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendeletben foglalt eljárástól
eltekintve – a „Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtéren” szöveg lép.

230.  § A Budapest fõváros közigazgatási területérõl és kerületi beosztásáról  szóló 1994. évi XLIII. törvény 1. számú
mellékletében a X. kerület határa megjelölésnél az „a Ferihegyi repülõtérre” szövegrész helyébe – a magyarországi
hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról  szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendeletben foglalt
eljárástól eltekintve – az „a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtérre” szöveg; a XVII. kerület határa és
a XVIII. kerület határa megjelölésénél a „Ferihegyi repülõtér területén” szövegrészek helyébe – a magyarországi
hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról  szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendeletben foglalt
eljárástól eltekintve – a „Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér területén”; a XIX. kerület határa megjelölésnél
a „a Ferihegyi repülõtérre” szövegrész helyébe – a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és
nyilvántartásáról  szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendeletben foglalt eljárástól eltekintve – az „a Budapest Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülõtérre” szöveg lép.

231.  § A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról  szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § (6) bekezdés
b) pontjában az „a Ferihegyi Repülõtéri Tûzoltóság” szövegrész helyébe az „az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazgatósága” szöveg lép.

232.  § A Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat
megállapításáról  szóló 2000. évi CXII. törvény 2/2. számú mellékletében a „Budapest (Ferihegy)” szövegrész
helyébe – a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról  szóló 303/2007. (XI. 14.)
Korm. rendeletben foglalt eljárástól eltekintve – a „Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér” szöveg lép.

233.  § Az Országos Területrendezési Tervrõl  szóló 2003. évi XXVI. törvény 1/2., 1/4. és 1/5. számú mellékletében a „Budapest
[Ferihegy]” szövegrészek helyébe – a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról
 szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendeletben foglalt eljárástól eltekintve – a „Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülõtér” szöveg lép.

234.  § A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérõl  szóló 2005. évi LXIV. törvény 10.  § (2) bekezdésében a „Ferihegy”
szövegrész helyébe – a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról  szóló 303/2007.
(XI. 14.) Korm. rendeletben foglalt eljárástól eltekintve – a „Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér” szöveg,
az 1/2. számú melléklet 7. pontjában a „Ferihegy nemzetközi kereskedelmi repülõtér” szövegrész
helyébe – a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról  szóló 303/2007. (XI. 14.)
Korm. rendeletben foglalt eljárástól eltekintve – a „Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér” szöveg lép.

235.  § Ahol jogszabály Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõteret, Budapest Ferihegyet, Ferihegyet vagy ferihegyi
repülõteret említ, ott – a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról  szóló 303/2007.
(XI. 14.) Korm. rendeletben foglalt eljárástól eltekintve – Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõteret kell érteni.

5. Záró rendelkezések

236.  § (1) E törvény – a (2)–(11) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ ötödik napon lép hatályba.
(2) E törvény 21.  §-a, 22.  § (7)–(8), (11), (18) és (20) bekezdése, 79.  §-a, 82.  § (3) bekezdése, 83–84.  § (1) bekezdése,

85–87.  §-a, 102.  §-a, 108.  § (1) bekezdése, 112.  § (3) bekezdése, 114.  § (1)–(5) bekezdése, 114.  § (7)–(16) bekezdése,
123.  § (1) bekezdése, 125.  § (19) bekezdése, 126.  § (2) bekezdése, 225–227.  §-a, 240.  §-a, továbbá 128.  § (1) és
(3) bekezdése, 129.  § (14), (15) és (20) bekezdése, 130.  §-a, 192.  §-a, 200.  § (1), (4) és (5) bekezdése, 202.  § (1) bekezdése,
203.  §-a, 205–206.  § (1) bekezdés, 206.  § (3) és (4) bekezdése, 209.  §-a, 211.  §-a, 215.  §-a és 223.  § (1)–(6) és
(8)–(21) bekezdése 2011. április 15-én lép hatályba.

(3) E törvény 1–16.  §-a és 18.  §-a és 20.  §-a 2011. június 25-én lép hatályba.
(4) E törvény 22.  § (1)–(6), (9)–(10), (12)–(17), (19) és (21) bekezdése, 23–26.  §-a, 29.  § (2) bekezdése, 32–61.  §-a, 62.  §

(2) bekezdése, 63–73.  §-a, 75–78.  §-a, 80–82.  § (2) bekezdése, 84.  § (2) bekezdése, 88–101.  § (2) bekezdése,
103–107.  §-a, 109–112.  § (2) bekezdése, 112.  § (4) és (5) bekezdése, 113.  §-a, 116.  §-a, 117.  § (1) bekezdése,
118–122.  §-a, 123.  § (2) bekezdése, 124–125.  § (18) bekezdése, 126.  § (1) bekezdése, továbbá 127.  §-a, 128.  § (2) és
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(4) bekezdése, 129.  § (1)–(13), (16)–(19) és (21)–(23) bekezdése, 131–187.  § (2) bekezdése, 188–191.  §-a, 193–199.  §-a,
200.  § (2)–(3) bekezdése, 201.  §-a, 204.  §-a, 207–208.  §-a, 210.  §-a, 212.  §-a, 214.  §-a, valamint 216–219.  §
(13) bekezdése, 220.  §-a és 223.  § (7) bekezdése 2011. július 1-jén lép hatályba.

(5) E törvény 74.  §-a, 101.  § (3) bekezdése és 126.  § (4) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.
(6) E törvény 108.  § (2) bekezdése, 202.  § (2) bekezdése, 237.  § (1)–(2) bekezdése, és 239.  §-a 2013. március 3-án lép

hatályba.
(7) E törvény 27–29.  § (1) bekezdése, 30–31.  §-a, 114.  § (6) bekezdése, 125.  § (21) bekezdése, 126.  § (3) bekezdése, 237.  §

(3) bekezdése az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követõ 10. munkanapon lép hatályba,
amely naptári napot a nemzeti fejlesztési miniszter a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(8) E törvény 238.  §-a 2016. július 1-jén lép hatályba.
(9) E törvény 62.  § (1) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.
(10) E törvény 222.  §-a – a (11) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. április 1-jén lép hatályba.
(11) A 222.  § (9) és (27) bekezdései 2011. április 15-én lépnek hatályba.

237.  § (1) A VET. 168.  § (4) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
[A Hivatal eljárása során az ügyintézés határideje]
„h) a harmadik országokkal kapcsolatos 160/A.  § szerinti tanúsítási eljárásban a határozat meghozatalára és azzal
egyidejûleg az eljárás felfüggesztésére 4 hónap, az eljárás felfüggesztésére és a határozat közzétételére vagy
módosítására az Európai Bizottság véleményének kézhezvételét vagy az Európai Bizottság 2009/72/EK rendelet
11. cikk (6) bekezdése szerinti eljárási határidejének lejártát követõ 2 hónap.”

(2) A VET. 95.  § (2a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2a) A Hivatal megtagadja a 93.  § (5) és (6) bekezdésében meghatározott jogügylet jóváhagyását, ha a tanúsítási
eljárásban azt állapította meg, hogy a jogügylet végrehajtása eredményeként az átviteli rendszerirányító nem felelne
meg a rá vonatkozó szétválasztási szabályoknak, vagy azt, hogy a jogügylet meg valósítása veszélyeztetné az ország
vagy az Európai Unió más tagállam energiaellátásának biztonságát.”

(3) Hatályát veszti a VET. 159.  § (3) bekezdés 7. pontja.

238.  § (1) A Get. 16.  § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A földgázelosztó a felhasználó bekapcsolását, a földgázelosztási szolgáltatás megkezdését megtagadhatja, vagy
a földgázelosztási szolgáltatás folytatását felfüggesztheti, ha:]
„c) a felhasználó a csatlakozási vagy elosztóhálózat-használati szerzõdésben megállapított lényeges
kötelezettségének a földgázelosztó írásbeli felszólítása ellenére nem tett eleget, különösen, ha
ca) a nyomásszabályozó vagy a fogyasztásmérõ berendezés mûködését befolyásolja,
cb) a nyomásszabályozó vagy a fogyasztásmérõ berendezés ellen õrzését, illetve a fogyasztásmérõ berendezés
leolvasását a földgázelosztó vagy megbízottja részére nem teszi lehetõvé,
cc) a szerzõdésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezet át földgázt,
cd) a fogyasztáskorlátozási –, illetve megszakítható kapacitásra szerzõdött felhasználó esetén
a megszakítási – rendelkezéseknek nem tett eleget,”

(2) A Get. 16.  § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A földgázelosztó a felhasználó bekapcsolását, a földgázelosztási szolgáltatás megkezdését megtagadhatja, vagy
a földgázelosztási szolgáltatás folytatását felfüggesztheti, ha]
„f) a felhasználó nem rendelkezik érvényes elosztóhálózat-használati és kapacitáslekötési szerzõdéssel, valamint
érvényes földgáz-kereskedelmi szerzõdéssel.”

239.  § A Get. 123.  § (6a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6a) A Hivatal megtagadja a (4) bekezdésben meghatározott részesedésszerzés jóváhagyását, ha az nem felel meg
az ott rögzített követelményeknek. A Hivatal megtagadja az (5) bekezdésben meghatározott jogügylet jóváhagyását,
ha a 128.  § szerinti eljárásban azt állapította meg, hogy a jogügylet végrehajtása eredményeként a szállítási
rendszerüzemeltetõ nem felelne meg a rá vonatkozó szétválasztási követelményeknek, vagy azt, hogy a jogügylet
meg valósítása veszélyeztetné az ország, vagy más tagállam energiaellátásának biztonságát.”
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240.  § (1) E törvény
a) 1. alcíme a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK,

a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK
rendelet módosításáról  szóló 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv 1. cikk
2. pontjának, 4. cikk 1–2. pontjának, 5. cikk 2. és 4. pontjának, 6. cikk 1–3. pontjának, 15. cikkének, 19. cikk
1. pontjának, 23. cikkének, 25. cikk 1. pontjának, valamint 28. cikkének,

b) 2. alcíme
ba) 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 irányelvnek,
bb) a megújuló energiaforrásból elõállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK

irányelv módosításáról és azt követõ hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2009. április 23-i 2009/28/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek, és

bc) a hasznos hõigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belsõ energiapiacon  való támogatásáról és
a 92/42/EGK irányelv módosításáról  szóló 2004. február 11-i 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 3. cikk b)–d) pontjának,

c) 3. alcíme az 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 a tanács irányelvnek és

d) 4. alcíme
da) a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról  szóló 2009.

június 25-i 2009/71/EURATOM tanácsi irányelvnek és
db) az ásványinyersanyag-kitermelõ iparban keletkezõ hulladék kezelésérõl és a 2004/35/EK irányelv

módosításáról  szóló 2006. március 15-i 2006/21/EK európai parlamenti és a tanács irányelv 15. cikkének
 való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény
a) 2. alcíme

aa) a villamos energia határokon keresztül történõ kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési
feltételekrõl és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2009. július 13-i 714/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet,

ab) az Energiaszabályozók Együttmûködési Ügynökségérõl  szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet,

ac) az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintõ beruházási projekteknek a Bizottság részére  való
bejelentésérõl és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2010. június 24-i, 617/2010/EU,
Euratom európai tanácsi rendelet,

ad) az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintõ beruházási projekteknek a Bizottság részére  való
bejelentésérõl  szóló 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról  szóló 2010. szeptember 21-i,
833/2010/EU, Euratom európai bizottsági rendelet és

ae) az átvitelirendszer-üzemeltetõk közötti ellentételezések mechanizmusára és az átviteli díjak
szabályozásának közös elveire vonatkozó iránymutatás megállapításáról  szóló 2010. szeptember 23-i,
838/2010/EU európai bizottsági rendelet,

b) 3. alcíme a földgázszállító-hálózatokhoz  való hozzáférés feltételeirõl és az 1775/2003/EK rendelet hatályon kívül
helyezésérõl  szóló 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és

c) 4. alcíme az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintõ beruházási projekteknek az Európai Bizottság
részére  való bejelentésérõl és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2010. június 24-i,
617/2010/EU, Euratom európai tanácsi rendelet 5. cikk (3) bekezdésének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
(3) E törvény 222.  § (16) és (18)–(23) bekezdései a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelveknek a közbeszerzési

szerzõdések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történõ
módosításáról  szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2007/66/EK irányelvének (2007. december 11.)  való megfelelést
szolgálják.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2011. évi XXX. törvény
egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról*

1. § A köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 17.  § (2) bekezdése a következõ
g) ponttal egészül ki:
[A közszolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha]
„g) a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18.  § (2a) bekezdésben foglalt feltételekkel
a felmentési idõ leteltekor rendelkezõ köztisztviselõ kérelmezi.”

2. § A Ktv. 19/A.  § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19/A.  § (1) A 17.  § (2) bekezdés d) pontja, valamint a 19.  § (8) bekezdés b) pontja alkalmazása szempontjából
a köztisztviselõ nyugdíjasnak minõsül, ha
a) a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt
betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel rendelkezik (öregségi nyugdíjra  való jogosultság),
b) az a) pontban említett korhatár betöltése elõtt öregségi nyugdíjban, vagy
c) korkedvezményes öregségi nyugdíjban, vagy
d) elõrehozott (csökkentett összegû elõrehozott) öregségi nyugdíjban, vagy
e) a Tny. 18.  § (2a) bekezdés szerinti nyugdíjban, vagy
f) szolgálati nyugdíjban, vagy
g) korengedményes nyugdíjban, vagy
h) más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá esõ nyugellátásban, vagy
i) rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül, illetve
j) a 17.  § (2) bekezdés f) vagy (9) bekezdése alapján, vagy
k) a 17.  § (2) bekezdés g) pontja alapján felmentését kéri.
(2) A köztisztviselõ akkor részesül az (1) bekezdés b)–i) pontokban felsorolt nyugellátásban, amikor a nyugellátást
kérelmére megállapították.
(3) A köztisztviselõ köteles tájékoztatni a munkáltatót, ha az (1) bekezdés hatálya alá esik.
(4) A 17.  § (2) bekezdés d) pontja alkalmazása szempontjából a köztisztviselõ öregségi nyugdíjra az (1) bekezdés
a)–c) pontokban szabályozott esetben jogosult.”

3. § (1) A Ktv. 25.  §-a a következõ (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A köztisztviselõnek fogalmazó besorolásához egy éven belül, elõadó besorolásához két éven belül kell
közigazgatási alapvizsgát tennie. Közigazgatási alapvizsgát – ha jogszabály elõírja – nem közszolgálati jogviszonyban
álló is tehet.
(4) A közigazgatási alapvizsga letételére elõírt határidõbe nem számít be a 30 napot meghaladó fizetés nélküli
szabadság, a keresõképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó hivatalos kiküldetés idõtartama.
(5) Ha a gyakornok a közigazgatási alapvizsgát a (3) bekezdésben elõírt határidõt követõ hat hónapon belül nem teszi
le, közszolgálati jogviszonya megszûnik.
(6) A Kormány rendeletben állapítja meg a közigazgatási alapvizsga alóli mentesítés eseteit.”

(2) A Ktv. 25.  § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Közigazgatási szakvizsgát az az I. besorolási osztályba sorolt köztisztviselõ tehet, aki közigazgatási alapvizsgát tett
vagy az alól mentesült és közigazgatási szervnél szerzett legalább kétéves gyakorlattal rendelkezik. A jegyzõ, fõjegyzõ
és a vezetõi megbízással, kinevezéssel rendelkezõ köztisztviselõ közigazgatási szervnél szerzett gyakorlat nélkül is
tehet közigazgatási szakvizsgát.”

(3) A Ktv. 25.  § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Közigazgatási szakvizsgát – ha jogszabály elõírja – nem közszolgálati jogviszonyban álló is tehet, feltéve, ha
közigazgatási alapvizsgát tett vagy az alól mentesült.”

(4) A Ktv. 25.  §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az OKV elnöke különösen indokolt esetben engedélyezheti a közigazgatási szakvizsga teljesítését közigazgatási
szervnél szerzett kétéves gyakorlat hiányában is.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. március 16-i ülésnapján fogadta el.
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4. § A Ktv. 29.  §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdés szerint kinevezett, áthelyezett köztisztviselõ a közigazgatási alapvizsgát a 25.  § (3) bekezdésében
meghatározott idõ alatt köteles teljesíteni; ha e kötelezettségének nem tesz eleget, közszolgálati jogviszonya
megszûnik.”

5. § A Ktv. 49/E.  §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Arra a köztisztviselõre, akinek a 17.  § (2) bekezdés f) vagy g) pontja alapján szûnik meg a jogviszonya, nem
alkalmazható az (5) bekezdés.”

6. § A kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.) 8.  §-a a következõ
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kormánytisztviselõi jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló
1997. évi LXXXI. törvény 18.  § (2a) bekezdésben foglalt feltételekkel a felmentési idõ leteltekor rendelkezõ
kormánytisztviselõ kérelmezi.”

7. § A Ktjv. 12.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdés szerinti vezetõi munkakört betöltõ kormánytisztviselõre a Ktv. 23–29.  §-a nem alkalmazható, ide
nem értve a közigazgatási alap- és szakvizsgára vonatkozó rendelkezéseket [25.  § (3)–(6), (8)–(10), (12) bekezdés, 29.  §
(2) és (3) bekezdés].”

8. § A Ktjv. 18.  §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A fõvárosi és megyei kormányhivatal esetében a Ktv. 43.  § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a szakigazgatási szerv kormánytisztviselõje tekintetében az alapilletmény-eltérítésre a szakigazgatási szerv vezetõje
tesz javaslatot. A szakigazgatási szerv vezetõjének javaslata alapján az alapilletmény-eltérítésrõl a kormánymegbízott
dönt.”

9. § A Ktjv. 19.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalnál, a költségvetési fejezetet
irányító szerveknél – a Központi Statisztikai Hivatal területi szervezeti egységei kivételével és ide nem értve a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalt –, a Magyar Államkincstárnál – a területi szervezeti egységei kivételével –, a Kormány által
rendeletben kijelölt államigazgatási szervnél, a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál, a Nemzeti Földalapkezelõ
Szervezetnél, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál – a területi szervezeti egységei kivételével –, a Földmérési
és Távérzékelési Intézetnél, az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóságnál, a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Igazságügyi Szolgálatánál, a Nemzeti Nyomozó Irodánál, továbbá jogszabály által országos hatáskörû
szervnek nyilvánított, a Kormány közvetlen felügyelete alatt álló, illetve a Kormány által irányított központi
költségvetési szerveknél, valamint – a belsõ igazgatási szervei kivételével – az Országos Nyugdíjbiztosítási
Fõigazgatóságnál és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál, továbbá a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél
az illetménykiegészítés mértéke a felsõfokú iskolai végzettségû kormánytisztviselõ esetében az alapilletményének
50%-a, középiskolai végzettségû kormánytisztviselõ esetében az alapilletményének 15%-a.”

10. § A Ktjv. 23.  §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Arra a kormánytisztviselõre, akinek a 8.  § (2) vagy (3) bekezdés alapján szûnik meg a jogviszonya, nem
alkalmazható az (5) bekezdés.”

11. § A Ktjv. 58.  §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg az eredeti § megjelölése (1) bekezdésre
változik:
„(2) Az ügykezelõ kormánytisztviselõi jogviszonyában a Ktv. ügykezelõi alapvizsgára, valamint a Ktv. ügykezelõk
szabadságára vonatkozó rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.”

5574 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 32. szám



12. § A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról  szóló 2004. évi CXXII. törvény 4.  §
(1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[A 3.  § (1) bekezdés d) pontja szerinti határozott idõre  szóló foglalkoztatásra irányuló jogviszony nem szüntethetõ meg
felmentéssel a 3.  § (1) bekezdés c) pontjában szereplõ okból. A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó
jogszabályokban foglaltakon túl a jogviszony megszûnik továbbá]
„c) a programban részt vevõ a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18.  §
(2a) bekezdésben foglalt jogosultsága feltételeinek megszerzésével.”

13. § A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi
integrációval összefüggõ törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CXXVI. törvény 13.  § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) Igazgatói munkakörbe az nevezhetõ ki, aki felsõfokú igazgatásszervezõi, okleveles jogász képesítéssel vagy
okleveles közigazgatási menedzser, illetve egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdász szakképesítéssel, valamint jogi
vagy közigazgatási szakvizsgával és legalább 5 év közigazgatási szakmai gyakorlattal rendelkezik.”

14. § Az országgyûlési képviselõk jogállásáról  szóló 1990. évi LV. törvény 12.  § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A miniszterelnök, miniszter, államtitkár vagy kormánymegbízott képviselõ nem lehet az Országgyûlés elnöke,
alelnöke, jegyzõje és országgyûlési bizottság tagja.”

15. § A közalkalmazottak jogállásáról  szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30.  § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt – a 30/A–30/B.  §-ban foglalt korlátozással – felmentéssel akkor
szüntetheti meg, ha
a) megszûnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták;
b) az Országgyûlés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetõje, a központi költségvetési szerv
vezetõje vagy az önkormányzati képviselõ-testület döntése alapján a munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve
átszervezést kell végrehajtani, és e miatt a közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetõség;
c) a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált vagy munkáját nem végzi
megfelelõen;
d) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetõleg legkésõbb a felmentési idõ kezdetének napján nyugdíjasnak
minõsül (37/B.  §);
e) az elõrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati idõvel kapcsolatos feltételeivel legkésõbb
a felmentési idõ utolsó napján rendelkezõ közalkalmazott azt írásban kérelmezi; vagy
f) a negyven éves szolgálati idõvel igénybe vehetõ öregségi teljes nyugdíj [a társadalombiztosítási nyugellátásról
 szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18.  § (2a) bekezdés] feltételével legkésõbb a felmentési idõ utolsó napján rendelkezõ
közalkalmazott nõ azt írásban kérelmezi.”

16. § A Kjt. 37/B.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen, e törvény alkalmazásában nyugdíjasnak minõsül az a közalkalmazott,
aki
a) az elõrehozott nyugdíj feltételeivel rendelkezik és felmentésére a 30.  § (1) bekezdés e) pontja alapján kerül sor,
b) a negyven éves szolgálati idõvel igénybe vehetõ öregségi teljes nyugdíj feltételével rendelkezik, és felmentésére
a 30.  § (1) bekezdés f) pontja alapján kerül sor.”

17. § A Kjt. 87/A.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött idõnek kell tekinteni
a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idõt,
b) a köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban,
közszolgálati jogviszonyban töltött idõt,
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c) a kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló 2010. évi LVIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban,
kormánytisztviselõi jogviszonyban töltött idõt,
d) a szolgálati jogviszony idõtartamát, továbbá
e) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint
f) a hivatásos nevelõ szülõi jogviszonyban,
g) az e törvény, a köztisztviselõk jogállásáról  szóló törvény vagy a kormánytisztviselõk jogállásáról  szóló törvény
hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,
h) az állami vezetõi szolgálati jogviszonyban
töltött idõt.”

18. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról  szóló 1997. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 57.  § (2) bekezdés h) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bírót fel kell menteni,]
„h) ha a bíró
ha) a 70. életév (a továbbiakban: felsõ korhatár) betöltése elõtt, de az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltését
követõen vagy a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 18.  §
(2a) bekezdésében foglalt feltételek fennállására hivatkozással maga kéri nyugállományba helyezését vagy
hb) a felsõ korhatárt elérte,”

(2) A Bjt. 57.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki :
„(5) A Tny. 18.  § (2a) bekezdésében foglalt feltételek fennállására hivatkozással akkor kérhetõ a felmentés, ha
a feltételekkel legkésõbb a felmentési idõ utolsó napján rendelkezik a bíró.”

19. § Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról  szóló 1997. évi LXVIII. törvény 22.  § (1) bekezdés a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az igazságügyi alkalmazott szolgálati viszonya felmentéssel akkor szüntethetõ meg, ha]
„a) nyugdíjasnak minõsül vagy a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18.  §
(2a) bekezdésében foglalt feltételekkel legkésõbb a felmentési idõ utolsó napján rendelkezõ igazságügyi alkalmazott
ezt kéri,”

20. § (1) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl  szóló 1994. évi LXXX. törvény (a továbbiakban:
Üsztv.) 28.  § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az ügyész ügyészségi szolgálati viszonyát a legfõbb ügyész felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha]
„d) az ügyész
da) rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül, vagy
db) a 65. életévét betöltötte, vagy
dc) az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és felmentését e jogcímre hivatkozással maga kéri, vagy
de) a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 18.  §
(2a) bekezdésében foglalt feltételek fennállására hivatkozással felmentését maga kéri;”

(2) Az Üsztv. 28.  § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az öregségi nyugdíjra jogosult vagy a felmentését a Tny. 18.  § (2a) bekezdésében foglalt feltételek fennállására
hivatkozással kérõ, továbbá a rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesülõ ügyészt, ha e jogcímen
felmentését kezdeményezi, a legfõbb ügyész köteles – az ügyészi tanács véleményének kikérése
nélkül – az (1) bekezdés d) pontja alapján felmenteni. E jogcímen az ügyész kezdeményezésére csak egy alkalommal
kötelezõ a felmentés.”

(3) Az Üsztv. 28.  §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A Tny. 18.  § (2a) bekezdésében foglalt feltételek fennállására hivatkozással akkor kérhetõ a felmentés, ha
a feltételekkel legkésõbb a felmentési idõ utolsó napján rendelkezik az ügyész.”

21. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) A Ktjv. e törvény 9.  §-ával megállapított 19.  § (1) bekezdése, valamint e törvény 23.  § (3) bekezdése 2011. április 1-jén

lépnek hatályba.
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(3) A törvény 23.  § (2) bekezdés c) és d) pontja 2011. június 1-jén lépnek hatályba.
(4) A törvény 3.  § (1)–(3) bekezdése, 4.  §-a, 7.  §-a, 22.  § (3) bekezdése, 23.  § (2) bekezdés a), b) és e) pontja, valamint a 24.  §-a

2011. szeptember 1-jén lépnek hatályba.

22. § (1) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról  szóló 2010. évi
XLIII. törvény 14.  § (1) bekezdésében a „negyven munkanap” szövegrész helyébe „húsz munkanap” szöveg lép.

(2) A Ktjv. 10.  § (1) bekezdésében a „19/A.  § (1) bekezdésének i) pontja” szövegrész helyébe a „19/A.  § (1) bekezdésének
j) pontja” szöveg lép.

(3) A Ktv. 80.  § (1) bekezdés a) pontjában a „közigazgatási alap- és szakvizsgára, az ügykezelõi alapvizsgára” szövegrész
helyébe a „közigazgatási alap- és szakvizsgára, az ügykezelõi alapvizsgára, valamint az alapvizsgák alóli mentesítésre”
szöveg lép.

23. § (1) Hatályát veszti a köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról
 szóló 2001. évi XXXVI. törvény 107.  § (4) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a Ktv.
a) 1.  § (4) bekezdésében a „, közigazgatási versenyvizsgán” szövegrész,
b) 10/C.  §-a,
c) 25.  § (8) bekezdésében az „és részt vett a jogszabály által meghatározott felkészítõ tanfolyamon” szövegrész,
d) 33.  § (4) bekezdés utolsó mondatában a „, valamint a vizsga letételéhez szükséges és jogszabály által

meghatározott felkészítõ tanfolyam költsége” szövegrész,
e) 80.  § (1) bekezdés j) pontja.

(3) Hatályát veszti a Ktjv. 19.  § (3) bekezdésében a „,továbbá a Földmérési és Távérzékelési Intézetnél” szöveg.

24. § (1) Az, akinek a közszolgálati jogviszonya, kormánytisztviselõi jogviszonya 2011. szeptember 1-jét megelõzõen és
a közigazgatási versenyvizsga kötelezettség megszûnését követõen keletkezett, közigazgatási alapvizsgát köteles
tenni 2012. szeptember 1-jéig, kivéve, ha ezen idõpontig az alapvizsga alól jogszabály alapján mentesül. Az alapvizsga
költségeit a munkáltató viseli. Ha ezen kötelezettségét ez idõ alatt nem teljesíti, vagy az alól nem mentesül,
közszolgálati jogviszonya megszûnik. A közigazgatási alapvizsga letételére elõírt határidõbe nem számít be a 30 napot
meghaladó fizetés nélküli szabadság, valamint a keresõképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó hivatalos
kiküldetés idõtartama.

(2) Annak a köztisztviselõnek, kormánytisztviselõnek, aki az (1) bekezdésben említett idõszak alatt közigazgatási
szakvizsgát tett, nem kell közigazgatási alapvizsgát tennie.

(3) A sikeres közigazgatási versenyvizsgával rendelkezõ köztisztviselõnek, kormánytisztviselõnek közigazgatási
alapvizsgát nem kell tennie.

(4) Az a köztisztviselõ, kormánytisztviselõ, aki a kinevezését az (1) bekezdésben meghatározott idõtartam alatt kapta,
a kinevezésében a közigazgatási szakvizsga teljesítésére megállapított határidõ egy évvel meghosszabbodik.

(5) A 2011. szeptember 1-jét megelõzõen tett közigazgatási alapvizsgát a 2011. szeptember 1-jét követõen tett
közigazgatási alapvizsgának megfelelõ vizsgának kell tekinteni.

25. § A Ktv. 43.  § (4) bekezdésében meghatározott határidõtõl eltérõen, 2011. évben a fõvárosi, megyei kormányhivatalok
esetében a kormánymegbízott, valamint a Nemzeti Államigazgatási Központ esetében a Nemzeti Államigazgatási
Központ vezetõje az alapilletmény eltérítésérõl április 30-ig dönt.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2011. évi XXXI. törvény
az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról*

1.  § Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24/B. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A központi költségvetési szerv és – a központi beruházások elõirányzat-maradványából a (2) bekezdés
rendelkezései alapján az államháztartásért felelõs miniszter által jóváhagyott rész és a (7) bekezdés szerinti
elõirányzat-maradvány kivételével – a fejezeti kezelésû elõirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt
elõirányzat-maradványának elvonásáról vagy felhasználásáról a Kormány dönt. Az elvont elõirányzat-maradvány
a központi költségvetést illeti meg.”

2.  § Az Áht. 99.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, kormányhivatal részére az (1) bekezdés szerinti befizetési kötelezettséget
a költségvetési törvény írhat elõ. A befizetendõ összeg nem haladhatja meg a kormányhivatal bevételeinek 60%-át.”

3.  § Az Áht. 123/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„123/A.  § (1) A 2011. évben e törvény 27.  § (3)–(4) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a fejezetet irányító szerv
a (2) bekezdésben foglalt korlátozással dönthet a fejezeti kezelésû elõirányzatok adott fejezeten belül – más központi
költségvetési szervek elõirányzatait tartalmazó cím vagy a fejezeti kezelésû elõirányzatok címen belül más fejezeti
kezelésû elõirányzat javára – történõ átcsoportosításáról az évközben felmerülõ, az adott fejezeti kezelésû elõirányzat
eredeti céljával, rendeltetésével nem összefüggõ többletkiadások teljesíthetõsége céljából.
(2) A fejezetet irányító szerv az (1) bekezdés szerinti jogkörét azon fejezeti kezelésû elõirányzatok tekintetében
gyakorolhatja, amelyek esetén a költségvetési törvény alapján a teljesítés elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül
nem lépheti túl az elõirányzatot.
(3) E § 2012. január 1-jén hatályát veszti.”

4.  § (1) A Munka Törvénykönyvérõl  szóló 1992. évi XXII. törvény 137.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A munkavállalót a betegsége  miatti keresõképtelenség idejére – ide nem értve a társadalombiztosítási szabályok
szerinti üzemi baleset és foglalkozási betegség  miatti keresõképtelenséget, valamint a veszélyeztetett terhesként
történõ gondozásba vételt követõ, terhesség  miatti keresõ képtelenséget – naptári évenként tizenöt munkanap
betegszabadság illeti meg.”

(2) A Munka Törvénykönyvérõl  szóló 1992. évi XXII. törvény a következõ 205.  §-sal egészül ki:
„205.  § Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról  szóló 2011. évi XXXI. törvénnyel
megállapított 137.  § (1) bekezdését a 2011. április 30-át követõen bekövetkezõ keresõképtelenség esetén kell
alkalmazni.”

5.  § (1) A személyi jövedelemadóról  szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 57/A.  § (1) bekezdésében
a „szálláshelyet adóévenként 90 napot meg nem haladó idõtartamra” szövegrész helyébe a „szálláshelyet ugyanannak
a személynek adóévenként 90 napot meg nem haladó idõtartamra” szöveg lép.

(2) Az Szja tv. a következõ 84/N.  §-sal egészül ki:
„84/N.  § Az 57/A.  § (1) bekezdésének az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról  szóló 2011. évi 
XXXI. törvénnyel módosított rendelkezését a magánszemély a fizetõvendéglátó tevékenységére vonatkozó tételes
átalányadózás 2011. évi választására is alkalmazhatja.”

6.  § (1) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 48.  § (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(8) A táppénz összege folyamatos, legalább kétévi biztosítási idõ esetében a figyelembe vehetõ jövedelem naptári
napi átlagának hatvan százaléka, ennél rövidebb biztosítási idõ esetében vagy a fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás
tartama alatt ötven százaléka, azzal, hogy a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdõ
napján érvényes minimálbér 200 százalékának, a biztosítási jogviszony megszûnését követõen a minimálbér
150 százalékának harmincad részét.”

*  A törvényt az Országgyûlés a 2011. március 16-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 82.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki:
„(5) Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról  szóló 2011. évi XXXI. törvénnyel megállapított
48.  § (8) bekezdést a 2011. április 30-át követõen bekövetkezõ keresõképtelenség esetén kell alkalmazni.”

7.  § (1) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról  szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 108.  §
(11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(11) A közszolgálati médiaszolgáltató személyes illetékmentességet élvez, valamint nem alanya a társasági adónak.
Az Alap és a közszolgálati médiaszolgáltatók az általános forgalmi adóról  szóló 2007. évi CXXVII. törvény 8.  §
alkalmazásában együttesen kapcsolt vállalkozások, amelyekkel kapcsolt vállalkozási viszonyba csak külön törvényi
rendelkezés alapján kerülhet újabb személy.”

(2) Az Mttv. 213.  §-a a következõ (6) és (7) bekezdésekkel egészül ki:
„(6) Az állami adóhatóság az Alapnak és a közszolgálati médiaszolgáltatóknak az általános forgalmi adóról  szóló
2007. évi CXXVII. törvény 8.  § (3) bekezdésén alapuló kérelme alapján a csoportos adóalanyiságot az Alap és
a közszolgálati médiaszolgáltatók által közösen megjelölt idõponttal engedélyezheti.
(7) E § (6) bekezdése, valamint a 108.  § (11) bekezdése 2011. január 1. napjától alkalmazható.”

8.  § (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E törvény 4. és 6.  §-a 2011. május 1-jén lép hatályba.
(3) E törvény 2011. május 2-án hatályát veszti.

9.  § Hatályát veszti az Áht. 123. § (4) bekezdése, 123/C. § (2) bekezdése, valamint 125. § (2) és (3) bekezdése.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2011. évi XXXII. törvény
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl  szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról*

1.  § A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl  szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  §-a helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„1. § Az Országgyûlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2011. évi
a) bevételi fõösszegét 13 152 945,1 millió forintban,
b) kiadási fõösszegét 13 838 618,3 millió forintban,
c) hiányát 685 673,2 millió forintban állapítja meg.”

2.  § (1) A Kvtv. 11.  § (2)–(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A Magyar Energia Hivatal 1845,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeibõl a központi költségvetés javára, havi
1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban
10-ei befizetési idõpontra.
(3) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 486,1 millió forintot köteles befizetni a bevételeibõl az államháztartásért
felelõs miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint a központi költségvetés javára.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. március 16-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Kvtv. 11. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 4732,5 millió forintot köteles befizetni a központi költségvetés javára
2011. évben, elsõ alkalommal 2011. február 20. napjáig 1025 millió forintot, majd a fennmaradó összeget egyenlõ
részletekben a tárgynegyedévet követõ második hónap 20. napjáig.”

3. § A Kvtv. 29.  §-a az alábbi (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az I.–VI. a VIII., a XXX., a XXXIII. fejezeteknél 2011. március 31-éig irányító szervi hatáskörben végrehajtott fejezeten
belüli átcsoportosítással fejezeti tartalékot kell létrehozni a (4) bekezdésben foglalt összeggel, amelynek
felhasználásáról az Országgyûlés 2011. november 20-áig határozatban dönt. Eredeti elõirányzatként megtervezett
fejezeti tartalék esetén a (4 ) bekezdésben foglalt összeget ennek javára kell átcsoportosítani.
(4) A (3) bekezdés szerinti tartalék összege
a) az I. Országgyûlés fejezet 1–4. címnél 384,2 millió forint,
b) az I. Országgyûlés fejezet 5. Közbeszerzések Tanácsa címnél 7,2 millió forint,
c) a II. Köztársasági Elnökség fejezetnél 53,1 millió forint,
d) a III. Alkotmánybíróság fejezetnél 66,8 millió forint,
e) a IV. Országgyûlési Biztosok Hivatala fejezetnél 80,7 millió forint,
f) az V. Állami Számvevõszék fejezetnél 361,0 millió forint,
g) a VI. Bíróságok fejezetnél 3 661,6 millió forint,
h) a VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezetnél 1600,0 millió forint,
i) a XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezetnél 63,8 millió forint,
j) a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezetnél 1391,4 millió forint.
(5) A (3)–(4) bekezdésben foglalt intézkedéseken felül az I. Országgyûlés fejezet 10. Közszolgálati médiaszolgáltatás
támogatása cím, 1. Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap költségei alcím kiadási elõirányzatából 5000,0
millió forint fejezeten belüli átcsoportosításával Média tartalékot kell létrehozni, amelynek felhasználásáról
az Országgyûlés 2011. november 20-áig határozatban dönt.”

4.  § A Kvtv. 53.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az MV Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú
hitelszerzõdésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 85%-áig vállalhat készfizetõ kezességet, illetve garanciát.”

5.  § A Kvtv. 54.  § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet esetében a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter, a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet esetében
az államháztartásért felelõs miniszter, az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet esetében
az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter, a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet
esetében az agrárpolitikáért felelõs miniszter gyakorolja az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket.”

6.  § A Kvtv. 1. mellékletében
a) A X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kiegészül a 14. Közgyûjteményi Ellátó Szervezet címmel, melynek

támogatási elõirányzata 239,3 millió forint, 1. Mûködési költségvetés bevételi elõirányzata 190,0 millió forint,
1. Személyi juttatások kiemelt elõirányzat kiadási elõirányzata 137, 6 millió forint, 2. Munkaadókat terhelõ
járulékok kiemelt elõirányzat kiadási elõirányzata 37,5 millió forint, 3. Dologi kiadások kiemelt elõirányzat kiadási
elõirányzata 223,0 millió forint, 2. Felhalmozási költségvetés, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt
elõirányzat kiadási elõirányzata 31,2 millió forint. 
Az 1–15. cím összesen kiadási elõirányzata 243 911,0 millió forintra, bevételi elõirányzata 54 429, 7 millió forintra,
támogatási elõirányzata 189 481,3 millió forintra, a X. fejezet összesen kiadási elõirányzata 292 184,2 millió
forintra, bevételi elõirányzata 55 932,7 millió forintra, támogatási elõirányzata 190 356,2 millió forintra változik.

b) A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Környezetvédelmi
célelõirányzatok alcím, 8. Víz- és környezeti kárelhárítás jogcím-csoport megnevezése „Víz-, környezeti és
természeti katasztrófa kárelhárítás” megnevezésre változik.
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c) A XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 11. Közgyûjtemények cím támogatási elõirányzata 10 428,6 millió
forintra, 1. Mûködési költségvetés bevételi elõirányzata 8569, 5 millió forintra, 1. Személyi juttatások kiemelt
elõirányzat kiadási elõirányzata 7870,4 millió forintra, 2. Munkaadókat terhelõ járulékok kiemelt elõirányzat
kiadási elõirányzata 2205,5 millió forintra, 3. Dologi kiadások kiemelt elõirányzat kiadási elõirányzata 8227,7 millió
forintra, 2. Felhalmozási költségvetés, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt elõirányzat kiadási elõirányzata
2898,0 millió forintra változik.

Az 1–20. cím összesen kiadási elõirányzata 916 837,4 millió forintra, bevételi elõirányzata 366 856,1 millió forintra,
támogatási elõirányzata 549 981,3 millió forintra, a XX. fejezet összesen kiadási elõirányzata 1 545 126,4 millió forintra,
bevételi elõirányzata 366 856,1 millió forintra, támogatási elõirányzata 549 981,3 millió forintra változik.
d) A XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 5. Költségvetési befizetések cím, 1. Központi

költségvetési szervek alcím bevételi elõirányzata 30 328,7 millió forintra, a XLII. fejezet összesen bevételi
elõirányzata 6 324 138,8 millió forintra, a központi alrendszer bevételi fõösszeg elõirányzata 13 152 945,1 millió
forintra, a fõösszegek egyenlege –685 673,2 millió forintra változik.

7.  § A Kvtv. 9. számú melléklet 2. pontja kiegészül a következõ rendelkezéssel:
„XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (20. cím, 2. alcím, 8. jogcímcsoport)”

8.  § Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba és az azt követõ napon hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelete
a közbeszerzések központi ellenõrzésérõl és engedélyezésérõl

A Kormány a közbeszerzésekrõl  szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404.  §-a (1) bekezdésének o) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

A rendelet személyi és tárgyi hatálya

1. § (1) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, az azok vagyonkezelésébe tartozó, többségi
állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek, valamint a Kormány közalapítványai, a közbeszerzésekrõl  szóló
2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.), valamint az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetõleg alapvetõ biztonsági,
nemzetbiztonsági érdeket érintõ vagy különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól
 szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti beszerzéseik (a továbbiakban együtt: közbeszerzéseik)
meg valósításakor e rendelet elõírásai szerint kötelesek eljárni.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ, kifejezetten katonai,
rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetõleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos
szabályokról  szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm rendelet hatálya alá tartozó beszerzésekre, a Kbt. 29.  § (1) bekezdés c) és
e) pontja alá esõ, a Magyar Honvédség mûveleti alkalmazásával közvetlenül összefüggõ beszerzésekre,
a nemzetbiztonsági szolgálatokról  szóló 1995. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek beszerzéseire,
a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó külképviseletek beszerzéseire, a Magyar Nemzeti Bank beszerzéseire,
valamint azon beszerzésekre, amelyek meg valósítása részben vagy egészben nem hazai költségvetési forrásból
történik.

(3) Az (1) bekezdésében meghatározott szervezetek közül a közalapítványok, a nem száz százalékban állami tulajdonban
álló gazdálkodó szervezetek, valamint a 9.  § (1) bekezdésében meghatározott alapítványok e rendelet elõírásait
kizárólag az államháztartás alrendszereibõl származó pénzeszközök felhasználásával történõ beszerzéseikre,
szerzõdéskötéseikre kötelesek alkalmazni.

2. § (1) Az 1.  § (1) bekezdésében meghatározott közbeszerzések indokoltságának vizsgálata, és a közbeszerzési eljárások,
valamint a rendelet hatálya alá tartozó szerzõdések ellenõrzése a nemzeti fejlesztési miniszter feladata. Ennek
érdekében a közbeszerzési eljárások indokoltságának megítélésével, a központi ellenõrzés koordinálásával,
a kapcsolódó nyilvántartások vezetésével, valamint a rendelet hatálya alá tartozó szerzõdések ellenõrzésével és
engedélyezésével összefüggõ feladatokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) látja el.

(2) A nemzeti fejlesztési miniszter az (1) bekezdésben foglalt feladattal kapcsolatos döntési jogkörét az NFM
vagyonpolitikai államtitkárára ruházhatja.

Közbeszerzések ellenõrzése

3. § Az 1.  § (1) bekezdésben meghatározott személyek vagy szervek a közbeszerzéseik megkezdését megelõzõen, a jelen
rendelet 4.  §-aiban foglaltak szerint a nemzeti fejlesztési miniszter hozzájárulását kötelesek kérni.

4. § (1) A közbeszerzést meg valósítani kívánó szervezet (a továbbiakban: érintett szervezet) az általa szükségesnek tartott
közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében a megindítást megelõzõen legalább 15 munkanappal az 1. számú
melléklet szerinti elõterjesztést köteles az NFM-nek benyújtani, melyhez mellékelni kell az elõkészített, a Kbt. és
a hirdetmény-minták szerinti minden elemet tartalmazó, következõ közbeszerzési dokumentumokat:
a) ajánlat(tétel)i/részvételi felhívás és dokumentáció, két szakaszból álló eljárásban mindkét szakasz tekintetében,
b) idõszakos elõ zetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás

esetén az a) pontban foglaltak mellett az idõszakos elõ zetes tájékoztatót tartalmazó hirdetményt is,
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c) elõminõsítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén az elõminõsítési
hirdetményt is, ilyen esetben a részvételi és ajánlattételi felhívásokat és dokumentációkat csak a konkrét
közbeszerzési eljárás megkezdése elõtt kell megküldeni,

d) dinamikus beszerzési rendszer iratait,
e) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntõbizottság elnökének küldendõ indokolást,
f) a keretmegállapodásos eljárás második szakaszát kezdeményezõ iratot.

(2) Az érintett szervezet a közbeszerzés fedezeteként általa meghatározott ellenértékrõl – a keretmegállapodásos eljárás
elsõ részének esetét kivéve – fedezetigazolást köteles csatolni az (1) bekezdés szerinti elõterjesztéshez.
Fedezetigazolás nélkül a közbeszerzési eljárás megindítása nem hagyható jóvá.

(3) Ha az iratok valamelyike az (1)–(2) bekezdések szerinti formai követelményeknek részben vagy egészben nem felel
meg, vagy azok bármely tartalmi eleme hiányzik, az NFM az elõterjesztést érdemi vizsgálat nélkül visszaküldi az érintett 
szervezetnek.

(4) A nemzeti fejlesztési miniszter tizenöt munkanapon belül dönt az adott közbeszerzésrõl, vagy további adatokat kér
a kezdeményezõ érintett szervezettõl. Ha további adatok benyújtása válik szükségessé, a nemzeti fejlesztési miniszter
azok beérkezését követõ nyolc munkanapon belül adja ki állásfoglalását.

(5) A közbeszerzési elõterjesztés vizsgálatát követõen a nemzeti fejlesztési miniszter a következõ döntéseket hozhatja:
a) ajánlat(tétel)i, illetve részvételi felhívást és dokumentációt jóváhagyja és az eljárás megindításához hozzájárul,

vagy
b) jóváhagyás hiányában meghatározza azokat a feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges módosításokat,

amelyek teljesítése esetén az eljárás megindításához hozzájárul, vagy
c) az eljárás megindításához nem járul hozzá.

(6) A nemzeti fejlesztési miniszter hozzájárulása hiányában a közbeszerzési eljárás nem kezdhetõ meg.

5. § (1) A nemzeti fejlesztési miniszter jogosult bármely közbeszerzési eljárásba, az eljárás bármely szakaszában megfigyelõt
delegálni, errõl az érintett szervezetet értesíti.

(2) A megfigyelõ az eljárásban a bíráló bizottsági üléseken  való személyes részvétellel, illetve a közbeszerzési eljárás
iratainak vizsgálatával jogosult részt venni.

(3) Az érintett szervezet az eljárás során keletkezett iratokat folyamatosan – az eljárás késõbbi szakaszában történõ
becsatlakozás esetén visszamenõlegesen is – megküldi a delegált megfigyelõnek; a megfigyelõt valamennyi eljárási
cselekményrõl megfelelõ idõben, írásban tájékoztatja.

6. § A bontást – kétszakaszos eljárás esetén a részvételi szakasz bontását – megelõzõen a delegált megfigyelõ
megvizsgálja, hogy az eljárásban a jóváhagyott ajánlat(tétel)i/részvételi felhívás és dokumentáció került-e
közzétételre, illetve kiküldésre, és az ajánlattételi – kétszakaszos eljárás esetén a részvételi – határidõ lejárta elõtt
legalább 5 munkanappal jelentést tesz az NFM részére.

7. § (1) Az 1.  § (1) bekezdésben meghatározott személyek vagy szervek kötelesek egyeztetést kezdeményezni az általuk
lefolytatott közbeszerzési eljárások ajánlati szakaszának eredményhirdetését megelõzõen legalább 5 munkanappal,
az összegezés az eljárás eredményérõl címû dokumentum és a nyertesként kihirdetni tervezett ajánlattevõnek
az eljárásban benyújtott valamennyi irata NFM részére történõ megküldésével.

(2) A nemzeti fejlesztési miniszter 3 munkanapon belül állást foglal az adott közbeszerzésrõl. Az eredmény állásfoglalását
követõen, annak figyelembevételével hirdethetõ ki.

8. § A 3–7.  §-okban foglalt szabályok megsértése esetén a nemzeti fejlesztési miniszter kezdeményezheti
a) a jogszabályellenesen indított közbeszerzési eljárás ajánlati/részvételi felhívásának visszavonását a Kbt.

rendelkezéseivel összhangban;
b) a Kbt.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén a Közbeszerzési Döntõbizottságnál jogorvoslati eljárás

megindítását, mely esetben a szerzõdés – összhangban a Kbt. 332.  §-ának (4) bekezdésében foglaltakkal – csak
a Közbeszerzési Döntõbizottság engedélyezõ végzése birtokában köthetõ meg;

c) a szerzõdést aláíró, illetve a közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyó felelõs személy fegyelmi és kártérítési
felelõsségre vonását a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.
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Szerzõdések ellenõrzése

9. § (1) Az 1.  § (1) bekezdésben meghatározott személyek vagy szervek, valamint az azok kezelésében lévõ, vagy általuk
alapított alapítványok által megkötni, vagy módosítani tervezett, a Kbt. 40.  §-ának (2) bekezdése szerint számítva nettó 
ötvenmillió forintot elérõ értékû azon szerzõdések esetében, amelyek megkötésére nem közbeszerzési eljárás
keretében kerül(t) sor, a szerzõdés megkötését, illetve módosítását a 2. számú melléklet szerinti elõterjesztésnek
az NFM felé  való közvetlen megküldésével kell kezdeményezni.

(2) Az érintett szervezet a szerzõdés, vagy szerzõdésmódosítás megkötéséhez a szerzõdéskötést, illetve módosítást
15 munkanappal megelõzõen köteles az NFM jóváhagyását kérni. Az érintett szervezet a szerzõdéstervezetet,
a módosítás tervezetét, a szerzõdés vagy a módosítás indokolását, valamint az indokolást alátámasztó valamennyi
dokumentumot köteles az NFM részére az (1) bekezdés szerinti elõterjesztéssel együtt megküldeni.

(3) Az NFM legfeljebb 5 munkanapon belül elvégzi a dokumentumok vizsgálatát, és az általa tett észrevételeket,
kiegészítéseket és módosítási javaslatokat haladéktalanul megküldi az érintett szervezetnek. Az érintett szervezet
az NFM véleményének átvezetése után a szerzõdés, illetve szerzõdés módosítás tervezetét – egyet nem értése esetén
az észrevételek figyelmen kívül hagyásának részletes írásbeli indokolásával együtt – az NFM részére 3 munkanapon
belül megküldi, aki azokat – amennyiben szükségesnek látja, további észrevételezést követõen – a beérkezést követõ
2 munkanapon belül véleményével együtt a nemzeti fejlesztésért felelõs miniszter elé terjeszti döntéshozatalra.

(4) Az érintett szervezet a szerzõdést a nemzeti fejlesztési miniszter hozzájárulása hiányában nem kötheti meg, illetve
a szerzõdést nem módosíthatja.

10. § A 9.  §- ban foglalt szabályok megsértése esetén a nemzeti fejlesztési miniszter kezdeményezheti
a) a Kbt.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén a Közbeszerzési Döntõbizottságnál jogorvoslati eljárás

megindítását;
b) a szerzõdést aláíró, illetve jóváhagyó felelõs személy fegyelmi és kártérítési felelõsségre vonását a fegyelmi jogkör

gyakorlójánál.

Közbeszerzési szerzõdések teljesítése, módosítása

11. § Az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési szerzõdések módosításának engedélyezésére, valamint a közbeszerzési 
eljárások utóellenõrzésére, és az eljárások eredményeként megkötött szerzõdések teljesítése ellenõrzésére az NFM
jogosult. Ez az ellenõrzés kiterjed a szerzõdések módosításának, valamint a szerzõdés teljesítésébe más szervezet
alvállalkozóként (közremûködõként) történõ bevonása Kbt.-ben meghatározott feltételei fennállásának vizsgálatára
egyaránt. A 12.  § szerint kell eljárni az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött
szerzõdések módosítása, valamint a korábban közbeszerzési eljárás útján megkötött szerzõdések e rendelet
hatálybalépését követõ módosítása esetén.

12. § (1) Az e rendelet szerinti eljárás azon szerzõdésmódosításokra terjed ki, amelyek esetében a szerzõdésben foglalt
ellenérték a módosítás eredményeként az eredeti értéket több mint tíz százalékkal meghaladná. Az érintett szervezet
az ilyen szerzõdésmódosítás megkötéséhez a módosítást 15 munkanappal megelõzõen köteles az NFM jóváhagyását
kérni. Az érintett szervezet a szerzõdést, a módosítás tervezetét, a módosítás indokolását, valamint az indokolást
alátámasztó valamennyi dokumentumot köteles az NFM részére a módosítás jóváhagyására irányuló kérelemmel
együtt megküldeni.

(2) Az NFM legfeljebb 5 munkanapon belül elvégzi a dokumentumok vizsgálatát, és az általa tett észrevételeket,
kiegészítéseket és módosítási javaslatokat haladéktalanul megküldi az érintett szervezetnek. Az érintett szervezet
az NFM véleményének átvezetése után a szerzõdésmódosítás tervezetét – egyet nem értése esetén az észrevételek
figyelmen kívül hagyásának részletes írásbeli indokolásával együtt – az NFM részére 3 munkanapon belül megküldi, aki 
azokat – amennyiben szükségesnek látja, további észrevételezést követõen – a beérkezést követõ 2 munkanapon
belül véleményével együtt a nemzeti fejlesztésért felelõs miniszter elé terjeszti döntéshozatalra.
A nemzeti fejlesztési miniszter hozzájárulása hiányában a szerzõdés nem módosítható; a beszerzés a módosult
feltételekkel új közbeszerzési eljárásban  valósítható csak meg.
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Közbeszerzések nyilvántartása

13. § (1) Az egységes nyilvántartás kialakítása és kezelése érdekében az érintett szervezetek kötelesek az NFM-nek megküldeni
az éves közbeszerzési terveiket, továbbá tájékoztatást adni a közbeszerzési terveik módosításáról, valamint
a módosítás indokairól az arról hozott döntést követõen legfeljebb 3 munkanapon belül.

(2) Az érintett szervezetek negyedévente statisztikai adatszolgáltatást kötelesek teljesíteni az NFM felé a folyamatban
lévõ és az elõzõ tájékoztatás óta befejezett közbeszerzési eljárásaikról és a megkötött, a rendelet hatálya alá tartozó
szerzõdéseikrõl.

(3) Az érintett szervezetek kötelesek közbeszerzési szabályzatukat e rendelettel összhangban elkészíteni és az NFM
részére megküldeni.

14. § Az NFM feladata az e rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által negyedévente megküldendõ statisztikai adatok,
továbbá a közbeszerzési tervvel, annak módosításával, valamint az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési
eljárásokkal kapcsolatos adatok nyilvántartása és kezelése. A nemzeti fejlesztési miniszter az elektronikus úton történõ
benyújtás és adatfeldolgozás megkönnyítése érdekében egységes benyújtási metodikát, valamint a benyújtandó
adatok és közbeszerzési tervek vonatkozásában kötelezõ formai és tartalmi elemeket határozhat meg.

Záró rendelkezések

15. § (1) A rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba.
(2) A rendeletet a hatálybalépést követõen megkezdett közbeszerzési eljárásokra, szerzõdésekre, valamint

szerzõdés-módosításokra kell alkalmazni.
(3) A jelentõs értékû közbeszerzések megindításának egyes kérdéseirõl  szóló 1132/2009. (VIII. 7.) Korm. határozat

2011. április 1-jén hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez

Elõterjesztés
a közbeszerzési eljárások ellenõrzéséhez és engedélyezéséhez

AJÁNLATKÉRÕ ADATAI

1.1. Hivatalos név:
1.2. Székhely:
1.3. Postai cím:
1.4. Internetcím:
1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel
rendelkezõ kapcsolattartó személy neve:
1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetõsége:
1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló
tárca megnevezése és kijelölt képviselõje:
2. A közbeszerzési eljárás/szerzõdés tárgyának pontos leírása (ha rész-ajánlattétel engedélyezett, akkor a részek
pontos megnevezése):

3. A beszerzés/szerzõdés nettó értéke:
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4.a) A lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás fajtája (megfelelõ aláhúzandó):
nyílt eljárás meghívásos eljárás (ideértve

a részvételi felhívást tartalmazó
hirdetménnyel induló meghívásos
eljárást is)

tárgyalásos eljárás

versenypárbeszéd keretmegállapodásos eljárás
második része (Kbt. 7/A. címe)

idõszakos elõ zetes tájékoztatót
tartalmazó hirdetménnyel
meghirdetett meghívásos eljárás

idõszakos elõ zetes tájékoztatót
tartalmazó hirdetménnyel
meghirdetett tárgyalásos eljárás

elõminõsítési hirdetménnyel
meghirdetett meghívásos eljárás

elõminõsítési hirdetménnyel
meghirdetett tárgyalásos eljárás

tárgyalásos egyszerû eljárás tárgyalás nélküli egyszerû eljárás hirdetmény nélküli tárgyalásos
egyszerû eljárás

4.b) Tárgyalásos eljárás esetén (megfelelõ aláhúzandó):
hirdetmény közzétételével (ideértve a részvételi
felhívást tartalmazó hirdetménnyel induló tárgyalásos
eljárást is)

hirdetmény közzététele nélkül

4.c) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén a meghívottak:

4.d) Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó tények:

4.e) Gyorsított eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó tények:

5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele:

6. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdõ idõpontja:

7. A közbeszerzési eljárás tervezett idõtartama
a szerzõdéskötésig, ütemezés (részvételi/ajánlattételi
határidõ, bontás, eredményhirdetés; kétszakaszos eljárás 
esetén a részvételi szakasz bontásának,
eredményhirdetésének, valamint az ajánlattételi felhívás 
megküldésének, az ajánlattételi szakasz bontásának és
eredményhirdetésének tervezett idõpontja; bíráló
bizottság ülésének tervezett idõpontja – lehetõség
szerint):

8. A szerzõdés futamideje
(megfelelõ aláhúzandó):

határozott határozatlan

Határozott idejû szerzõdésnél annak
idõtartama:
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9. Nyilatkozat:
A kiíró a közbeszerzést az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetõleg alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket
érintõ, vagy különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól  szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm.
rendelet alapján tervezi kiírni. (A megfelelõ válasz aláhúzandó.)

IGEN NEM

10. A közbeszerzés indokoltságának és fontosabb elõzményeinek bemutatása:

Mellékletek: a 4.  § (1) bekezdés szerinti iratok

2. számú melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez

Elõterjesztés 
a nem közbeszerzési eljárás keretében megkötendõ, módosítandó nettó 50 millió forintot elérõ értékû
szerzõdésekre vonatkozóan

A KEZDEMÉNYEZÕ ADATAI

1.1. Hivatalos név:
1.2. Székhely:
1.3. Postai cím:
1.4. Internetcím:
1.5. A szerzõdés tárgya szerinti szakértelemmel
rendelkezõ kapcsolattartó személy neve:
1.6. Kapcsolattartó személy címe, elérhetõsége:
1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló
tárca megnevezése és kijelölt képviselõje:
2. A szerzõdés tárgyának pontos leírása:

3. A szerzõdés nettó értéke:
4. A Kedvezményezett kiválasztásának leírása:

5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele:

6. A szerzõdéskötés v. módosítás tervezett idõpontja:

7. A szerzõdés futamideje (megfelelõ aláhúzandó): határozott határozatlan
Határozott idejû szerzõdésnél annak idõtartama:
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A SZERZÕDÕ FÉL ADATAI

8.1. Hivatalos név:
8.2. Székhely:
8.3. Postacím:
8.4. Szervezeti-mûködési forma:
8.5. Cégjegyzékszám:
8.6. Bíróság és nyilvántartási szám:
8.7. Adószám:
8.8. Statisztikai szám:
8.9. Kapcsolattartó személy neve:
8.10. Kapcsolattartó személy címe, elérhetõsége:

9. A szerzõdéskötés v. módosítás indokoltságának és fontosabb elõzményeinek bemutatása:

Melléklet: szerzõdés-tervezet; módosítás esetén eredeti szerzõdés és a módosítás tervezete
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A Kormány 47/2011. (III. 25.) Korm. rendelete
a Borsóhalmi és a Jászteleki árvízi tározók igénybevételével kapcsolatos kártalanításról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva a következõket rendeli el:

1.  § E rendelet hatálya a Borsóhalmi és a Jászteleki árvízi tározók igénybevétele során keletkezett kártalanítás szabályaira
terjed ki.

2.  § A Borsóhalmi és a Jászteleki árvízi tározók területével érintett földrészletek jegyzékét településenkénti bontásban,
helyrajzi szám szerint felsorolva az 1. melléklet tartalmazza.

3.  § (1) Az árvízi tározó területéhez tartozó ingatlan használójának az árvízi szabályozási célból történt igénybevétellel okozott 
kárt a mûködési területtel érintett környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságnál (a továbbiakban: igazgatóság)
a rendelet hatálybalépésétõl számított 30 napon belül kell bejelentenie.

(2) A bejelentés alapján a kár mértékét az igazgatóság által felkért, az igazságügyi szakértõi névjegyzékben szereplõ
szakértõ állapítja meg.

(3) A kártalanítás összegét – és az igazságügyi szakértõ díját – az árvízvédekezési költségek terhére kell biztosítani.
A kártalanítás összegének a jogosult nevére és címére, vagy az általa megnevezett hitelintézet számlaszámára egy
összegben történõ kifizetésérõl – amennyiben a jogosult a kártalanítás összegét nem vitatja – a földrészlet fekvése
szerint érintett igazgatóság a kár igazságügyi szakértõ által történt megállapítását követõ 30 napon belül
gondoskodik.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 47/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez

A Borsóhalmi árvízi tározó területével érintett földrészletek jegyzéke

1. Jászjákóhalma

Jászjákóhalma 0148/1
Jászjákóhalma 0149/2
Jászjákóhalma 0149/3
Jászjákóhalma 0149/4
Jászjákóhalma 0149/5
Jászjákóhalma 0150
Jászjákóhalma 0151/1
Jászjákóhalma 0151/3
Jászjákóhalma 0151/4
Jászjákóhalma 0152/1
Jászjákóhalma 0152/3
Jászjákóhalma 0152/4
Jászjákóhalma 0152/5
Jászjákóhalma 0152/6
Jászjákóhalma 0152/7
Jászjákóhalma 0152/8
Jászjákóhalma 0152/9
Jászjákóhalma 0152/10
Jászjákóhalma 0152/11
Jászjákóhalma 0152/12
Jászjákóhalma 0152/13
Jászjákóhalma 0152/14
Jászjákóhalma 0152/15
Jászjákóhalma 0155/2
Jászjákóhalma 0155/3
Jászjákóhalma 0155/4
Jászjákóhalma 0155/5
Jászjákóhalma 0155/6
Jászjákóhalma 0155/7
Jászjákóhalma 0155/8
Jászjákóhalma 0155/9
Jászjákóhalma 0155/10
Jászjákóhalma 0155/11
Jászjákóhalma 0156/2
Jászjákóhalma 0156/3
Jászjákóhalma 0156/4
Jászjákóhalma 0156/5
Jászjákóhalma 0156/6
Jászjákóhalma 0156/7
Jászjákóhalma 0156/8
Jászjákóhalma 0156/9
Jászjákóhalma 0156/10
Jászjákóhalma 0156/11
Jászjákóhalma 0156/12
Jászjákóhalma 0156/13
Jászjákóhalma 0156/14
Jászjákóhalma 0156/15

Jászjákóhalma 0156/16
Jászjákóhalma 0156/17
Jászjákóhalma 0156/18
Jászjákóhalma 0156/19
Jászjákóhalma 0156/20
Jászjákóhalma 0156/21
Jászjákóhalma 0156/22
Jászjákóhalma 0156/23
Jászjákóhalma 0156/24
Jászjákóhalma 0156/25
Jászjákóhalma 0156/26
Jászjákóhalma 0156/27
Jászjákóhalma 0156/28
Jászjákóhalma 0156/29
Jászjákóhalma 0156/30
Jászjákóhalma 0156/31
Jászjákóhalma 0156/32
Jászjákóhalma 0156/33
Jászjákóhalma 0156/34
Jászjákóhalma 0156/35
Jászjákóhalma 0156/36
Jászjákóhalma 0156/37
Jászjákóhalma 0156/38
Jászjákóhalma 0156/39
Jászjákóhalma 0156/40
Jászjákóhalma 0156/41
Jászjákóhalma 0156/42
Jászjákóhalma 0156/43
Jászjákóhalma 0156/44
Jászjákóhalma 0156/45
Jászjákóhalma 0156/46
Jászjákóhalma 0156/47
Jászjákóhalma 0156/48
Jászjákóhalma 0156/49
Jászjákóhalma 0156/50
Jászjákóhalma 0156/51
Jászjákóhalma 0156/52
Jászjákóhalma 0156/53
Jászjákóhalma 0156/54
Jászjákóhalma 0156/55
Jászjákóhalma 0156/56
Jászjákóhalma 0156/57
Jászjákóhalma 0156/58
Jászjákóhalma 0156/59
Jászjákóhalma 0156/60
Jászjákóhalma 0156/61
Jászjákóhalma 0156/62
Jászjákóhalma 0156/63
Jászjákóhalma 0156/64

Jászjákóhalma 0156/65
Jászjákóhalma 0156/66
Jászjákóhalma 0157
Jászjákóhalma 0158/3
Jászjákóhalma 0158/4
Jászjákóhalma 0158/5
Jászjákóhalma 0158/6
Jászjákóhalma 0158/7
Jászjákóhalma 0158/8
Jászjákóhalma 0158/9
Jászjákóhalma 0158/10
Jászjákóhalma 0158/11
Jászjákóhalma 0158/12
Jászjákóhalma 0158/13
Jászjákóhalma 0158/14
Jászjákóhalma 0158/15
Jászjákóhalma 0158/16
Jászjákóhalma 0158/17
Jászjákóhalma 0158/18
Jászjákóhalma 0158/19
Jászjákóhalma 0158/20
Jászjákóhalma 0158/21
Jászjákóhalma 0158/22
Jászjákóhalma 0158/23
Jászjákóhalma 0158/24
Jászjákóhalma 0158/25
Jászjákóhalma 0158/26
Jászjákóhalma 0158/27
Jászjákóhalma 0158/28
Jászjákóhalma 0158/29
Jászjákóhalma 0158/30
Jászjákóhalma 0158/31
Jászjákóhalma 0158/32
Jászjákóhalma 0158/33
Jászjákóhalma 0158/34
Jászjákóhalma 0158/35

2. Jászberény

Jászberény 0195/1
Jászberény 0195/2
Jászberény 0195/3
Jászberény 0195/4
Jászberény 0195/6
Jászberény 0195/8
Jászberény 0195/9
Jászberény 0195/10
Jászberény 0195/11

Jászberény 0195/12
Jászberény 0195/13
Jászberény 0195/14
Jászberény 0195/15
Jászberény 0195/16
Jászberény 0195/17
Jászberény 0195/18
Jászberény 0195/19
Jászberény 0195/20
Jászberény 0195/21
Jászberény 0195/22
Jászberény 0195/23
Jászberény 0195/24
Jászberény 0195/25
Jászberény 0195/26
Jászberény 0195/27
Jászberény 0195/28
Jászberény 0195/29
Jászberény 0195/30
Jászberény 0195/31
Jászberény 0195/32
Jászberény 0195/33
Jászberény 0195/34
Jászberény 0195/35
Jászberény 0195/36
Jászberény 0195/37
Jászberény 0195/38
Jászberény 0195/39
Jászberény 0195/40
Jászberény 0195/41
Jászberény 0195/42
Jászberény 0196
Jászberény 0197/2
Jászberény 0197/3
Jászberény 0197/4
Jászberény 0197/5
Jászberény 0197/6
Jászberény 0197/7
Jászberény 0198
Jászberény 0199/2
Jászberény 0199/3
Jászberény 0199/4
Jászberény 0199/5
Jászberény 0199/6
Jászberény 0200/1
Jászberény 0200/2
Jászberény 0200/3
Jászberény 0201
Jászberény 0202
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Jászberény 0203/2
Jászberény 0203/3
Jászberény 0203/4
Jászberény 0203/5
Jászberény 0204/1
Jászberény 0204/2
Jászberény 0205/2
Jászberény 0205/4
Jászberény 0205/5
Jászberény 0205/6
Jászberény 0205/7
Jászberény 0205/8
Jászberény 0205/10
Jászberény 0205/11
Jászberény 0205/12
Jászberény 0206
Jászberény 0207
Jászberény 0208/1
Jászberény 0208/2
Jászberény 0208/3
Jászberény 0209
Jászberény 0210/1
Jászberény 0210/2
Jászberény 0211
Jászberény 0212
Jászberény 0213/2
Jászberény 0213/3
Jászberény 0213/4
Jászberény 0213/5
Jászberény 0213/6
Jászberény 0213/7
Jászberény 0213/8
Jászberény 0213/9
Jászberény 0214
Jászberény 0215/2
Jászberény 0215/3
Jászberény 0215/5
Jászberény 0215/6
Jászberény 0215/7
Jászberény 0215/10
Jászberény 0215/11
Jászberény 0215/12
Jászberény 0215/13
Jászberény 0215/14
Jászberény 0215/15
Jászberény 0215/16
Jászberény 0215/17
Jászberény 0215/18
Jászberény 0215/19
Jászberény 0216
Jászberény 0217/1
Jászberény 0217/2
Jászberény 0218/1

Jászberény 0218/2
Jászberény 0219
Jászberény 0220
Jászberény 0221/2
Jászberény 0221/3
Jászberény 0221/4
Jászberény 0221/5
Jászberény 0221/6
Jászberény 0221/7
Jászberény 0221/8
Jászberény 0221/9
Jászberény 0221/10
Jászberény 0221/11
Jászberény 0221/13
Jászberény 0221/14
Jászberény 0221/15
Jászberény 0221/16
Jászberény 0221/18
Jászberény 0221/19
Jászberény 0221/20
Jászberény 0221/21
Jászberény 0221/22
Jászberény 0221/23
Jászberény 0221/24
Jászberény 0222
Jászberény 0223/2
Jászberény 0223/3
Jászberény 0223/4
Jászberény 0223/5
Jászberény 0223/6
Jászberény 0223/7
Jászberény 0223/8
Jászberény 0223/10
Jászberény 0223/11
Jászberény 0223/12
Jászberény 0223/13
Jászberény 0223/14
Jászberény 0223/15
Jászberény 0223/16
Jászberény 0223/17
Jászberény 0223/18
Jászberény 0223/19
Jászberény 0223/20
Jászberény 0223/22
Jászberény 0223/23
Jászberény 0223/24
Jászberény 0224
Jászberény 0225/2
Jászberény 0225/5
Jászberény 0225/6
Jászberény 0225/7
Jászberény 0225/9
Jászberény 0225/10

Jászberény 0225/11
Jászberény 0225/12
Jászberény 0225/13
Jászberény 0225/14
Jászberény 0225/15
Jászberény 0225/16
Jászberény 0225/17
Jászberény 0225/18
Jászberény 0225/19
Jászberény 0225/20
Jászberény 0225/21
Jászberény 0225/22
Jászberény 0225/23
Jászberény 0226
Jászberény 0227/1
Jászberény 0227/2
Jászberény 0227/3
Jászberény 0227/4
Jászberény 0227/6
Jászberény 0227/7
Jászberény 0228/1
Jászberény 0228/2
Jászberény 0228/3
Jászberény 0229/1
Jászberény 0230/2
Jászberény 0230/3
Jászberény 0230/4
Jászberény 0230/5
Jászberény 0230/7
Jászberény 0230/8
Jászberény 0230/9
Jászberény 0230/10
Jászberény 0230/11
Jászberény 0230/12
Jászberény 0230/13
Jászberény 0230/14
Jászberény 0230/15
Jászberény 0230/16
Jászberény 0230/17
Jászberény 0231/2
Jászberény 0231/3
Jászberény 0231/7
Jászberény 0231/10
Jászberény 0231/11
Jászberény 0231/12
Jászberény 0233/21
Jászberény 0233/22
Jászberény 0233/23
Jászberény 0233/24
Jászberény 0233/25
Jászberény 0233/26
Jászberény 0233/27
Jászberény 0233/28

Jászberény 0231/14
Jászberény 0231/15
Jászberény 0231/16
Jászberény 0231/17
Jászberény 0231/19
Jászberény 0231/21
Jászberény 0231/22
Jászberény 0231/23
Jászberény 0231/24
Jászberény 0231/25
Jászberény 0231/26
Jászberény 0231/27
Jászberény 0231/28
Jászberény 0231/29
Jászberény 0231/30
Jászberény 0231/31
Jászberény 0231/32
Jászberény 0232
Jászberény 0233/2
Jászberény 0233/6
Jászberény 0233/7
Jászberény 0233/8
Jászberény 0233/9
Jászberény 0233/10
Jászberény 0233/13
Jászberény 0233/14
Jászberény 0233/15
Jászberény 0233/16
Jászberény 0233/17
Jászberény 0233/18
Jászberény 0233/19
Jászberény 0233/20
Jászberény 0233/29
Jászberény 0233/30
Jászberény 0233/31
Jászberény 0233/32
Jászberény 0233/33
Jászberény 0233/36
Jászberény 0233/38
Jászberény 0233/39
Jászberény 0233/40
Jászberény 0233/41
Jászberény 0233/42
Jászberény 0233/43
Jászberény 0233/44
Jászberény 0233/46
Jászberény 0233/48
Jászberény 0233/49
Jászberény 0233/50
Jászberény 0233/51
Jászberény 0233/52
Jászberény 0233/53
Jászberény 0234
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Jászberény 0235/2
Jászberény 0235/3
Jászberény 0235/10
Jászberény 0235/11
Jászberény 0235/12
Jászberény 0235/13
Jászberény 0235/14
Jászberény 0235/15
Jászberény 0235/16
Jászberény 0235/17
Jászberény 0235/18
Jászberény 0235/19
Jászberény 0235/20
Jászberény 0235/21
Jászberény 0235/22
Jászberény 0235/23
Jászberény 0235/24
Jászberény 0235/25
Jászberény 0235/26
Jászberény 0235/27
Jászberény 0235/28
Jászberény 0235/29
Jászberény 0235/30
Jászberény 0235/31
Jászberény 0235/32
Jászberény 0235/33
Jászberény 0235/34
Jászberény 0235/35
Jászberény 0235/36
Jászberény 0235/37
Jászberény 0235/38
Jászberény 0235/39
Jászberény 0235/40
Jászberény 0235/41
Jászberény 0235/42
Jászberény 0235/43
Jászberény 0236
Jászberény 0237/2
Jászberény 0237/3
Jászberény 0237/4
Jászberény 0238/2
Jászberény 0238/3
Jászberény 0238/4
Jászberény 0238/5
Jászberény 0238/6
Jászberény 0238/7
Jászberény 0238/10
Jászberény 0238/11
Jászberény 0238/12
Jászberény 0238/13
Jászberény 0238/14
Jászberény 0238/17
Jászberény 0238/18

Jászberény 0238/19
Jászberény 0238/21
Jászberény 0238/22
Jászberény 0238/23
Jászberény 0238/24
Jászberény 0238/25
Jászberény 0238/26
Jászberény 0238/27
Jászberény 0238/28
Jászberény 0238/29
Jászberény 0238/30
Jászberény 0238/31
Jászberény 0238/32
Jászberény 0238/33
Jászberény 0239
Jászberény 0240/2
Jászberény 0240/3
Jászberény 0240/5
Jászberény 0240/6
Jászberény 0240/7
Jászberény 0240/8
Jászberény 0240/9
Jászberény 0240/11
Jászberény 0240/13
Jászberény 0240/14
Jászberény 0240/15
Jászberény 0240/16
Jászberény 0240/17
Jászberény 0240/18
Jászberény 0240/19
Jászberény 0240/20
Jászberény 0240/21
Jászberény 0240/22
Jászberény 0240/23
Jászberény 0241
Jászberény 0242/2
Jászberény 0242/3
Jászberény 0242/4
Jászberény 0242/5
Jászberény 0242/6
Jászberény 0242/7
Jászberény 0242/8
Jászberény 0242/9
Jászberény 0242/10
Jászberény 0242/11
Jászberény 0242/12
Jászberény 0242/13
Jászberény 0242/14
Jászberény 0242/15
Jászberény 0242/16
Jászberény 0242/17
Jászberény 0242/18
Jászberény 0242/19

Jászberény 0242/20
Jászberény 0242/21
Jászberény 0242/22
Jászberény 0242/23
Jászberény 0242/24
Jászberény 0242/25
Jászberény 0242/26
Jászberény 0242/27
Jászberény 0242/28
Jászberény 0242/29
Jászberény 0242/30
Jászberény 0242/31
Jászberény 0242/32
Jászberény 0242/33
Jászberény 0242/34
Jászberény 0242/35
Jászberény 0242/36
Jászberény 0242/37
Jászberény 0242/38
Jászberény 0242/39
Jászberény 0242/40
Jászberény 0242/41
Jászberény 0242/42
Jászberény 0242/43
Jászberény 0242/44
Jászberény 0242/45
Jászberény 0242/46
Jászberény 0242/47
Jászberény 0242/48
Jászberény 0242/49
Jászberény 0242/50
Jászberény 0242/51
Jászberény 0242/52
Jászberény 0243
Jászberény 0244/1
Jászberény 0244/2
Jászberény 0244/3
Jászberény 0245/1
Jászberény 0245/2
Jászberény 0245/3
Jászberény 0246
Jászberény 0247/2
Jászberény 0247/3
Jászberény 0247/4
Jászberény 0247/5
Jászberény 0247/6
Jászberény 0247/7
Jászberény 0247/9
Jászberény 0247/10
Jászberény 0248/2
Jászberény 0248/3
Jászberény 0248/4
Jászberény 0249

Jászberény 0250
Jászberény 0251
Jászberény 0252/2
Jászberény 0252/3
Jászberény 0252/4
Jászberény 0252/5
Jászberény 0252/6
Jászberény 0252/7
Jászberény 0252/8
Jászberény 0252/9
Jászberény 0252/10
Jászberény 0252/11
Jászberény 0252/12
Jászberény 0252/13
Jászberény 0252/14
Jászberény 0252/15
Jászberény 0252/16
Jászberény 0252/17
Jászberény 0252/18
Jászberény 0252/19
Jászberény 0252/20
Jászberény 0252/21
Jászberény 0252/22
Jászberény 0252/24
Jászberény 0252/26
Jászberény 0252/27
Jászberény 0252/28
Jászberény 0252/29
Jászberény 0252/30
Jászberény 0252/31
Jászberény 0252/32
Jászberény 0252/33
Jászberény 0252/34
Jászberény 0252/35
Jászberény 0252/36
Jászberény 0252/37
Jászberény 0252/38
Jászberény 0252/39
Jászberény 0252/41
Jászberény 0252/42
Jászberény 0252/43
Jászberény 0252/44
Jászberény 0252/45
Jászberény 0252/46
Jászberény 0253
Jászberény 0254/2
Jászberény 0254/3
Jászberény 0254/6
Jászberény 0254/8
Jászberény 0254/9
Jászberény 0254/10
Jászberény 0254/12
Jászberény 0254/13
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Jászberény 0254/15
Jászberény 0254/16
Jászberény 0254/17
Jászberény 0254/18
Jászberény 0254/19

Jászberény 0254/20
Jászberény 0254/21
Jászberény 0254/22
Jászberény 0254/23
Jászberény 0254/24

Jászberény 0254/25
Jászberény 0254/26
Jászberény 0254/27
Jászberény 0254/28

Jászberény 0254/29
Jászberény 0254/31
Jászberény 0254/32
Jászberény 0254/33

A Jászteleki árvízi tározó területével érintett földrészletek jegyzéke

1. Jánoshida

Jánoshida 0119/7
Jánoshida 0119/8
Jánoshida 0147/6
Jánoshida 0148/1
Jánoshida 0148/2
Jánoshida 0148/3
Jánoshida 0148/4
Jánoshida 0149/6
Jánoshida 0149/8
Jánoshida 0149/9
Jánoshida 0149/10
Jánoshida 0149/19
Jánoshida 0149/20
Jánoshida 0149/21
Jánoshida 0149/22
Jánoshida 0149/23
Jánoshida 0149/24
Jánoshida 0149/25
Jánoshida 0149/26
Jánoshida 0149/27
Jánoshida 0149/28
Jánoshida 0151/5
Jánoshida 0151/6
Jánoshida 0151/7
Jánoshida 0151/8
Jánoshida 0151/12
Jánoshida 0151/13
Jánoshida 0151/16
Jánoshida 0151/17
Jánoshida 0151/19
Jánoshida 0151/20
Jánoshida 0151/21
Jánoshida 0151/22
Jánoshida 0151/23
Jánoshida 0151/24
Jánoshida 0151/25
Jánoshida 0151/26
Jánoshida 0151/27
Jánoshida 0152
Jánoshida 0157/2
Jánoshida 0157/3
Jánoshida 0157/6

Jánoshida 0157/7
Jánoshida 0157/8
Jánoshida 0157/9
Jánoshida 0157/10
Jánoshida 0157/11
Jánoshida 0157/13
Jánoshida 0157/14
Jánoshida 0157/15
Jánoshida 0157/16
Jánoshida 0157/17
Jánoshida 0157/18
Jánoshida 0157/19
Jánoshida 0157/20
Jánoshida 0157/21
Jánoshida 0158
Jánoshida 0160
Jánoshida 0161/2
Jánoshida 0161/3
Jánoshida 0161/6
Jánoshida 0161/7
Jánoshida 0161/10
Jánoshida 0161/12
Jánoshida 0161/13
Jánoshida 0161/15
Jánoshida 0161/16
Jánoshida 0161/17
Jánoshida 0161/18
Jánoshida 0161/19
Jánoshida 0161/20
Jánoshida 0161/21
Jánoshida 0161/22
Jánoshida 0161/23
Jánoshida 0161/24
Jánoshida 0161/25
Jánoshida 0161/26
Jánoshida 0161/27
Jánoshida 0161/28
Jánoshida 0161/29
Jánoshida 0161/30
Jánoshida 0161/31
Jánoshida 0161/34
Jánoshida 0161/35
Jánoshida 0161/37
Jánoshida 0161/38

Jánoshida 0161/39
Jánoshida 0161/40
Jánoshida 0161/41
Jánoshida 0161/42
Jánoshida 0161/43
Jánoshida 0162
Jánoshida 0163/2
Jánoshida 0163/6
Jánoshida 0163/7
Jánoshida 0163/9
Jánoshida 0163/11
Jánoshida 0163/12
Jánoshida 0163/13
Jánoshida 0163/14
Jánoshida 0163/15
Jánoshida 0165/2
Jánoshida 0165/3
Jánoshida 0165/4
Jánoshida 0165/5
Jánoshida 0165/6
Jánoshida 0165/7
Jánoshida 0165/9
Jánoshida 0165/10
Jánoshida 0167/2
Jánoshida 0167/4
Jánoshida 0167/5
Jánoshida 0167/6
Jánoshida 0168/1
Jánoshida 0168/3
Jánoshida 0168/4
Jánoshida 0169
Jánoshida 0170

2.  Jászberény

Jászberény 0316/1
Jászberény 0318
Jászberény 0319
Jászberény 0320
Jászberény 0321/1
Jászberény 0321/2
Jászberény 0321/3
Jászberény 0321/4

Jászberény 0321/5
Jászberény 0321/6
Jászberény 0321/7
Jászberény 0321/8
Jászberény 0321/9
Jászberény 0321/10
Jászberény 0321/11
Jászberény 0321/12
Jászberény 0324
Jászberény 0325/1
Jászberény 0325/3
Jászberény 0325/5
Jászberény 0325/6
Jászberény 0325/7
Jászberény 0325/8
Jászberény 0325/9
Jászberény 0325/10
Jászberény 0325/12
Jászberény 0325/13
Jászberény 0325/14
Jászberény 0325/16
Jászberény 0325/17
Jászberény 0325/18
Jászberény 0325/19
Jászberény 0325/20
Jászberény 0325/21
Jászberény 0325/22
Jászberény 0325/23
Jászberény 0325/24
Jászberény 0325/25
Jászberény 0325/26
Jászberény 0325/27
Jászberény 0325/28
Jászberény 0325/29
Jászberény 0325/30
Jászberény 0325/31
Jászberény 0325/32
Jászberény 0325/33
Jászberény 0325/34
Jászberény 0325/35
Jászberény 0325/36
Jászberény 0325/37
Jászberény 0325/38
Jászberény 0325/39
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Jászberény 0325/40
Jászberény 0325/41
Jászberény 0325/42
Jászberény 0325/43
Jászberény 0325/44
Jászberény 0325/45
Jászberény 0325/46
Jászberény 0325/47
Jászberény 0325/48
Jászberény 0325/50
Jászberény 0325/51
Jászberény 0325/52
Jászberény 0325/53
Jászberény 0325/54
Jászberény 0325/55
Jászberény 0325/56
Jászberény 0325/57
Jászberény 0325/58
Jászberény 0325/59
Jászberény 0325/60
Jászberény 0325/61
Jászberény 0325/62
Jászberény 0325/63
Jászberény 0325/64
Jászberény 0325/65
Jászberény 0325/73
Jászberény 0325/74
Jászberény 0325/75
Jászberény 0325/76
Jászberény 0325/77
Jászberény 0325/78
Jászberény 0325/79
Jászberény 0325/80
Jászberény 0326/2
Jászberény 0327
Jászberény 0328/2
Jászberény 0328/3
Jászberény 0328/4
Jászberény 0328/5
Jászberény 0328/6
Jászberény 0328/7
Jászberény 0328/8
Jászberény 0328/9
Jászberény 0328/10
Jászberény 0328/11
Jászberény 0328/12
Jászberény 0328/13
Jászberény 0328/14
Jászberény 0328/15
Jászberény 0328/16
Jászberény 0328/17
Jászberény 0328/18
Jászberény 0328/19

Jászberény 0328/20
Jászberény 0328/21
Jászberény 0328/22
Jászberény 0328/23
Jászberény 0328/24
Jászberény 0328/25
Jászberény 0328/26
Jászberény 0328/27
Jászberény 0328/29
Jászberény 0328/30
Jászberény 0328/31
Jászberény 0328/32
Jászberény 0328/33
Jászberény 0328/34
Jászberény 0328/35
Jászberény 0328/36
Jászberény 0328/37
Jászberény 0328/39
Jászberény 0328/45
Jászberény 0328/46
Jászberény 0328/47
Jászberény 0328/48
Jászberény 0328/49
Jászberény 0328/50
Jászberény 0328/51
Jászberény 0328/52
Jászberény 0328/53
Jászberény 0328/54
Jászberény 0328/55
Jászberény 0328/56
Jászberény 0328/57
Jászberény 0328/58
Jászberény 0328/59
Jászberény 0328/60
Jászberény 0328/61
Jászberény 0328/62
Jászberény 0328/63
Jászberény 0328/64
Jászberény 0328/65
Jászberény 0328/66
Jászberény 0328/67
Jászberény 0328/68
Jászberény 0328/69
Jászberény 0328/70
Jászberény 0328/71
Jászberény 0328/72
Jászberény 0341/2
Jászberény 0342/39
Jászberény 0345
Jászberény 0346
Jászberény 0347/1
Jászberény 0347/2
Jászberény 0347/3

Jászberény 0347/4
Jászberény 0347/5
Jászberény 0348/3
Jászberény 0348/4
Jászberény 0348/5
Jászberény 0348/6
Jászberény 0348/7
Jászberény 0348/8
Jászberény 0348/9
Jászberény 0348/10
Jászberény 0348/11
Jászberény 0348/29
Jászberény 0348/30
Jászberény 0348/31
Jászberény 0348/32
Jászberény 0348/33
Jászberény 0348/34
Jászberény 0348/35
Jászberény 0348/36
Jászberény 0349
Jászberény 0350/1
Jászberény 0350/2
Jászberény 0350/3
Jászberény 0350/4
Jászberény 0350/5
Jászberény 0350/6
Jászberény 0350/7
Jászberény 0350/8
Jászberény 0350/9
Jászberény 0350/10
Jászberény 0350/11
Jászberény 0350/12
Jászberény 0350/13
Jászberény 0350/14
Jászberény 0350/15
Jászberény 0350/16
Jászberény 0350/17
Jászberény 0350/18
Jászberény 0350/19
Jászberény 0350/20
Jászberény 0350/21
Jászberény 0350/22
Jászberény 0350/23
Jászberény 0350/24
Jászberény 0350/25
Jászberény 0350/26
Jászberény 0350/27
Jászberény 0350/28
Jászberény 0350/29
Jászberény 0350/30
Jászberény 0350/31
Jászberény 0350/32
Jászberény 0350/33

Jászberény 0350/34
Jászberény 0350/35
Jászberény 0350/36
Jászberény 0350/37
Jászberény 0350/38
Jászberény 0350/39
Jászberény 0350/40
Jászberény 0350/41
Jászberény 0350/42
Jászberény 0350/43
Jászberény 0351
Jászberény 0352
Jászberény 0353/1
Jászberény 0353/2
Jászberény 0353/3
Jászberény 0353/4
Jászberény 0353/5
Jászberény 0353/6
Jászberény 0353/7
Jászberény 0353/9
Jászberény 0353/10
Jászberény 0353/11
Jászberény 0353/12
Jászberény 0354/1
Jászberény 0354/3
Jászberény 0354/4
Jászberény 0354/5
Jászberény 0354/6
Jászberény 0354/7
Jászberény 0354/8
Jászberény 0354/9
Jászberény 0354/10
Jászberény 0354/11
Jászberény 0355
Jászberény 0356/2
Jászberény 0356/5
Jászberény 0356/6
Jászberény 0356/7
Jászberény 0356/8
Jászberény 0356/9
Jászberény 0356/10
Jászberény 0356/11
Jászberény 0356/13
Jászberény 0356/14
Jászberény 0356/15
Jászberény 0356/16
Jászberény 0356/17
Jászberény 0356/18
Jászberény 0356/19
Jászberény 0356/20
Jászberény 0356/21
Jászberény 0356/22
Jászberény 0356/23
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Jászberény 0356/24
Jászberény 0356/25
Jászberény 0356/26
Jászberény 0356/27
Jászberény 0356/28
Jászberény 0356/29
Jászberény 0356/30
Jászberény 0356/31
Jászberény 0356/32
Jászberény 0356/33
Jászberény 0356/34
Jászberény 0356/35
Jászberény 0356/36
Jászberény 0356/37
Jászberény 0356/39
Jászberény 0356/40
Jászberény 0356/41
Jászberény 0356/42
Jászberény 0356/43
Jászberény 0356/44
Jászberény 0356/45
Jászberény 0356/46
Jászberény 0356/47
Jászberény 0356/48
Jászberény 0356/49
Jászberény 0356/50
Jászberény 0356/51
Jászberény 0356/52
Jászberény 0356/53
Jászberény 0356/54
Jászberény 0356/55
Jászberény 0356/56
Jászberény 0356/57
Jászberény 0356/58
Jászberény 0356/59
Jászberény 0356/60
Jászberény 0356/61
Jászberény 0356/63
Jászberény 0356/64
Jászberény 0356/65
Jászberény 0356/66
Jászberény 0356/67
Jászberény 0356/68
Jászberény 0356/69
Jászberény 0357
Jászberény 0358
Jászberény 0359
Jászberény 0360/3
Jászberény 0360/4
Jászberény 0360/5
Jászberény 0360/6
Jászberény 0360/8
Jászberény 0360/9

Jászberény 0360/10
Jászberény 0360/11
Jászberény 0360/12
Jászberény 0360/13
Jászberény 0360/14
Jászberény 0360/15
Jászberény 0360/16
Jászberény 0360/17
Jászberény 0360/18
Jászberény 0360/19
Jászberény 0360/20
Jászberény 0360/21
Jászberény 0360/22
Jászberény 0360/23
Jászberény 0360/24
Jászberény 0361
Jászberény 0362
Jászberény 0363/3
Jászberény 0363/7
Jászberény 0363/8
Jászberény 0363/9
Jászberény 0363/10
Jászberény 0363/11
Jászberény 0363/13
Jászberény 0363/14
Jászberény 0363/15
Jászberény 0363/16
Jászberény 0363/17
Jászberény 0363/18
Jászberény 0363/19
Jászberény 0363/20
Jászberény 0363/21
Jászberény 0363/22
Jászberény 0363/23
Jászberény 0363/24
Jászberény 0363/25
Jászberény 0363/26
Jászberény 0363/27
Jászberény 0363/28
Jászberény 0363/29
Jászberény 0363/30
Jászberény 0363/31
Jászberény 0363/32
Jászberény 0363/33
Jászberény 0363/34
Jászberény 0363/35
Jászberény 0363/36
Jászberény 0363/37
Jászberény 0363/38
Jászberény 0363/64
Jászberény 0363/65
Jászberény 0363/66
Jászberény 0363/67

Jászberény 0363/68
Jászberény 0363/69
Jászberény 0363/70
Jászberény 0363/71
Jászberény 0363/72
Jászberény 0363/73
Jászberény 0363/74
Jászberény 0363/75
Jászberény 0363/76
Jászberény 0363/77
Jászberény 0363/78
Jászberény 0364
Jászberény 0365
Jászberény 0366
Jászberény 0367
Jászberény 0368
Jászberény 0369
Jászberény 0370
Jászberény 0375/6
Jászberény 0375/7
Jászberény 0375/10
Jászberény 0375/11
Jászberény 0375/12
Jászberény 0375/13
Jászberény 0375/14
Jászberény 0375/15
Jászberény 0375/16
Jászberény 0375/17
Jászberény 0375/18
Jászberény 0375/19
Jászberény 0375/20
Jászberény 0375/21
Jászberény 0375/22
Jászberény 0375/23
Jászberény 0375/24
Jászberény 0375/25
Jászberény 0375/26
Jászberény 0375/27
Jászberény 0375/28
Jászberény 0375/29
Jászberény 0375/30
Jászberény 0375/31
Jászberény 0375/32
Jászberény 0375/33
Jászberény 0375/34
Jászberény 0375/35
Jászberény 0375/36
Jászberény 0375/37
Jászberény 0375/38
Jászberény 0375/40
Jászberény 0375/41
Jászberény 0375/42
Jászberény 0375/43

Jászberény 0375/44
Jászberény 0375/45
Jászberény 0376
Jászberény 0377
Jászberény 0378
Jászberény 0379/1
Jászberény 0379/3
Jászberény 0379/4
Jászberény 0379/5
Jászberény 0379/6
Jászberény 0379/7
Jászberény 0379/8
Jászberény 0379/9
Jászberény 0379/10
Jászberény 0380
Jászberény 0381

3. Jásztelek

Jásztelek 022
Jásztelek 024/2
Jásztelek 024/4
Jásztelek 024/5
Jásztelek 024/7
Jásztelek 024/9
Jásztelek 024/11
Jásztelek 024/12
Jásztelek 024/13
Jásztelek 024/14
Jásztelek 024/15
Jásztelek 024/16
Jásztelek 024/17
Jásztelek 024/18
Jásztelek 024/19
Jásztelek 024/20
Jásztelek 024/21
Jásztelek 024/22
Jásztelek 024/23
Jásztelek 025
Jásztelek 027/5
Jásztelek 027/9
Jásztelek 027/10
Jásztelek 027/11
Jásztelek 027/12
Jásztelek 027/14
Jásztelek 027/15
Jásztelek 027/17
Jásztelek 027/18
Jásztelek 027/19
Jásztelek 027/20
Jásztelek 027/21
Jásztelek 027/22
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Jásztelek 027/23
Jásztelek 027/24
Jásztelek 028
Jásztelek 029/1
Jásztelek 029/2
Jásztelek 030
Jásztelek 031/1
Jásztelek 031/2
Jásztelek 032/1
Jásztelek 032/2
Jásztelek 032/4
Jásztelek 032/5
Jásztelek 033
Jásztelek 034/1
Jásztelek 034/2
Jásztelek 034/3
Jásztelek 034/4
Jásztelek 034/5
Jásztelek 035/2
Jásztelek 037/4
Jásztelek 037/6
Jásztelek 037/7

Jásztelek 037/8
Jásztelek 037/9
Jásztelek 037/10
Jásztelek 037/11
Jásztelek 037/12
Jásztelek 037/13
Jásztelek 037/14
Jásztelek 037/15
Jásztelek 038
Jásztelek 039
Jásztelek 040
Jásztelek 041/13
Jásztelek 041/14
Jásztelek 041/15
Jásztelek 041/16
Jásztelek 041/17
Jásztelek 041/18
Jásztelek 041/19
Jásztelek 041/21
Jásztelek 041/22
Jásztelek 041/23
Jásztelek 041/24

Jásztelek 041/25
Jásztelek 041/26
Jásztelek 041/27
Jásztelek 041/28
Jásztelek 041/29
Jásztelek 041/30
Jásztelek 041/31
Jásztelek 041/32
Jásztelek 041/33
Jásztelek 041/34
Jásztelek 041/35
Jásztelek 041/36
Jásztelek 041/37
Jásztelek 041/38
Jásztelek 041/41
Jásztelek 041/42
Jásztelek 041/43
Jásztelek 041/44
Jásztelek 041/45
Jásztelek 041/46
Jásztelek 041/48
Jásztelek 041/49

Jásztelek 041/50
Jásztelek 041/51
Jásztelek 041/52
Jásztelek 041/53
Jásztelek 041/54
Jásztelek 041/55
Jásztelek 041/56
Jásztelek 042
Jásztelek 043/4
Jásztelek 043/5
Jásztelek 043/6
Jásztelek 043/7
Jásztelek 043/8
Jásztelek 043/10
Jásztelek 043/11
Jásztelek 043/12
Jásztelek 043/13
Jásztelek 045
Jásztelek 046
Jásztelek 048/1
Jásztelek 048/2



V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A nemzetgazdasági miniszter 13/2011. (III. 25.) NGM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kormánytisztviselõi jogviszony létesítését megelõzõ 
pszichikai alkalmassági vizsgálatok rendjérõl

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról  szóló 2010. évi CXXII. törvény 82.  § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1.  § e) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A munkaköri követelmények érvényre juttatása érdekében a kormánytisztviselõi állomány pszichikai alkalmasságát
– jelen rendelet 3. mellékletében meghatározott, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál adathozzáférés szempontjából
védett munkakörök esetében – a kormánytisztviselõi jogviszony létesítését megelõzõen vizsgálni és minõsíteni kell.

(2) A pszichikai alkalmasságot személyiségtesztek, teljesítmény- és képességtesztek, mûszeres vizsgálatok, kompetencia
alapú vizsgáló eljárások és az exploráció komplex értékelése alapján, valamint – ha a vizsgált személy pszichés állapota
indokolja – kiegészítõ vizsgálatok elvégzésével a vizsgálatot végzõ pszichológus minõsíti.

(3) A pszichológiai szakterület szakirányító szerve a szakmai és módszertani elõírások figyelembevételével biztosítja
az egységes szakmai elvek, módszerek és kritériumok érvényre juttatását. A pszichológiai kritériumokat és kizáró
okokat az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A pszichikai alkalmassági vizsgálati tevékenységet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális
Intézete (a továbbiakban: KEK) pszichológusai végzik, akik e tevékenységükben – jogszabály rendelkezésében és
szakmai elõírásban foglaltak kivételével – nem korlátozhatók és nem befolyásolhatók.

(5) Az elsõ fokú pszichikai alkalmasságvizsgálatok végzésére az illetékes alapellátó pszichológus, a II. fokú pszichikai
alkalmasságvizsgálatok végzésére a KEK kijelölt szervezeti egységének (a továbbiakban kijelölt szervezeti egység)
vezetõje által erre kijelölt szakirányító pszichológus jogosult.

(6) A vizsgálatot végzõ pszichológus nem lehet a vizsgált személy Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója.

2. A pszichikai alkalmassági vizsgálat rendje

2. § (1) A felvételi pszichikai munkaköri alkalmassági vizsgálatok általános célja:
a) elõsegíteni, hogy a legnagyobb  valószínûséggel alkalmas személyek kapjanak kormánytisztviselõi kinevezést

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyes munkaköreibe;
b) annak elbírálása, hogy a vizsgált személy megfelel-e az adott munkakörben, beosztásban és munkahelyen

végzett tevékenység pszichológiai alkalmassági követelményeinek, valamint alkalmas-e a munkaköri
követelményekbõl adódó fokozott megterheléssel és igénybevétellel járó tevékenységek elvégzésére.

3. § (1) A felvételi pszichikai alkalmassági vizsgálat lefolytatását az illetékes személyügyi szerv vezetõje írásban kezdeményezi
a kijelölt szervezeti egység vezetõjénél.

(2) Az alkalmassági vizsgálatot kérõ szerv személyügyi szakterülete gondoskodik arról, hogy a vizsgálatra küldött
személlyel kapcsolatos minden elõzményi adat a vizsgálatot végzõ pszichológus rendelkezésére álljon.

(3) A felvételi pszichikai alkalmassági vizsgálat konkrét idõpontját a kijelölt szervezeti egység vezetõje jelöli ki azzal, hogy
a vizsgálatot az erre irányuló kezdeményezés kijelölt szervezeti egységhez történt megérkezésétõl számított 30 napon 
belül be kell fejezni.

(4) A pszichikai alkalmassági vizsgálaton  való részvételre senkit sem lehet kötelezni. A hivatalból kezdeményezett
pszichikai alkalmassági vizsgálatokat az önkéntesség biztosítása mellett kell, illetve lehet elvégezni.

(5) A vizsgálatot végzõ a vizsgálat megkezdése elõtt ellenõrzi a vizsgálatra rendelt személy személyazonosságát, aláíratja vele
a vizsgálatba beleegyezõ – 4. melléklet szerinti – nyilatkozatot, valamint tájékoztatja a vizsgálat céljáról, menetérõl, várható
idõtartamáról.
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(6) A vizsgált személy a pszichikai alkalmassági vizsgálat megkezdése elõtt minden esetben írásban nyilatkozik arról, hogy
a) beleegyezését adja a pszichikai alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez,
b) vállalja, hogy a vizsgálat során együttmûködik a vizsgálatot végzõ pszichológussal és pszichológiai asszisztenssel,

illetve az õ utasításaik alapján jár el,
c) hozzájárul ahhoz, hogy a vizsgálat során keletkezõ személyes és különleges adatait a vonatkozó törvények alapján 

a kijelölt szervezeti egység kezelje,
d) hozzájárul, hogy a vizsgálat eredményeként készült alkalmassági minõsítést a munkáltatói jogkört gyakorló

vezetõ megismerje.
(7) A vizsgált személyt a pszichikai alkalmassági vizsgálat megkezdése elõtt írásban – a 4. melléklet szerinti

nyomtatványon – tájékoztatni kell
a) arról, hogy a pszichikai alkalmassági vizsgálatot végzõ személyt és az alkalmasság tárgyában döntést hozó

személyeket szakmai titoktartási kötelezettség terheli;
b) a keletkezett vizsgálati dokumentáció tárolására, kezelésére vonatkozó elõírásokról;
c) arról, hogy a pszichikai alkalmassági vizsgálat eredményét követõen a 4.  § (1) bekezdése szerint elkészült

szöveges értékelés személyi anyagához nem csatolható és a köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 34/A.  §-a szerinti minõsítéséhez nem használható fel;

d) arról, hogy a pszichikai alkalmassági vizsgálat eredményét követõen a 4.  § (1) bekezdése szerint elkészült
szöveges értékelésrõl másolatot kérhet.

(8) Ha a pszichikai alkalmassági vizsgálat során a vizsgálatot végzõ pszichológus olyan rendellenességre utaló jelet
tapasztal, amely az 1.  § (2) bekezdésben meghatározott vizsgálatok segítségével nem tisztázható, akkor további
kiegészítõ vizsgálatot, illetve vizsgálatokat kell végezni. Pszichiátriai megbetegedés gyanúja esetén további
vizsgálatokat kizárólag pszichiáter szakorvos végezhet.

(9) A pszichikai alkalmassági vizsgálat lezárultával a pszichológus részletesen tájékoztatja a vizsgált személyt
az eredményrõl, és a meghozott minõsítésrõl, továbbá a „Pszichikai követelményeknek nem felelt meg” minõsítés
esetén a jogorvoslati lehetõségrõl.

(10) Aki a számára elõírt pszichikai alkalmassági vizsgálaton nem vett részt, a vizsgálatba nem egyezik bele, vagy
az alkalmassági vizsgálatot véleményezõ pszichológus döntése alapján a megjelölt munkakörre „Pszichikai
követelményeknek nem felelt meg”, kormánytisztviselõi állományba nem vehetõ fel.

3. Az alkalmasság minõsítése

4. § (1) A pszichikai alkalmassági vizsgálat eredményérõl a vizsgálatot végzõ pszichológus szöveges értékelést készít.
A szöveges értékelés alapján a vizsgált személy alkalmasságáról  szóló döntést a vizsgálatot végzõ pszichológus hozza
meg, aki a döntés szakmai megalapozottságáért személyében felelõs.

(2) A vizsgált személy alkalmasságáról  szóló döntést (alkalmassági minõsítés) a pszichikai alkalmassági vizsgálat
elvégzését követõ három munkanapon belül írásba kell foglalni.

(3) A felvételi pszichikai alkalmassági vizsgálat során adható minõsítések:
a) „Pszichikailag alkalmas” (PAS),
b) „Pszichikai követelményeknek nem felelt meg” (PNMF).

(4) A minõsítést a 2. melléklet szerinti formanyomtatványra kell rávezetni.
(5) A kijelölt szervezeti egység az alkalmassági minõsítést írásban közli az illetékes munkáltatói jogkört gyakorló

vezetõvel.

5. § (1) A felvételi pszichikai alkalmassági vizsgálaton kiadott jogerõs minõsítés 1 évig érvényes. Ha ezen idõtartam alatt nem
történik meg a „PAS” minõsítést szerzett személy felvétele, ismételten le kell folytatni a teljes felvételi pszichikai
alkalmassági vizsgálatot.

(2) Az a személy, aki a felvételi pszichikai alkalmassági vizsgálat során „Pszichikai követelményeknek nem felelt meg”
minõsítést szerzett, legkorábban a jogerõs minõsítés idõpontjától számított 1 év elteltével vehet részt ismét a felvételi
pszichikai alkalmassági vizsgálaton.

4. Jogorvoslati lehetõség

6. § (1) Ha a vizsgált személy az elsõ fokú alkalmassági minõsítéssel nem ért egyet, akkor a minõsítés kézhezvételétõl
számított tizenöt naptári napon belül a kijelölt szervezeti egység vezetõjéhez írásban elõterjesztett kérelem útján
kezdeményezheti annak felülvizsgálatát.
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(2) A kijelölt szervezeti egység vezetõje által kijelölt szakirányító pszichológus a kérelem beérkezésétõl számított
30 naptári napon belül másodfokon megvizsgálja az érintett személy pszichikai alkalmasságát.

(3) A másodfokú pszichikai alkalmassági vizsgálat elvégzésében és a minõsítés meghozatalában nem vehet részt
az a pszichológus, aki a kifogásolt alkalmassági minõsítést megalapozó vizsgálatot elvégezte.

(4) A másodfokú vizsgálatot követõen jogorvoslati lehetõség nincs.

5. A pszichikai alkalmassági vizsgálat során keletkezett dokumentációval kapcsolatos nyilvántartás 
és adatvédelem

7. § (1) Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése és feldolgozása során biztosítani kell az adatok biztonságát
véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra
kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

(2) A kijelölt szervezeti egységnél keletkezett vizsgálati dokumentációt bizalmasan kell kezelni, az csak a kijelölt szervezeti
egység területén, zárt lemezszekrényben tárolható, személyi anyaghoz nem csatolható, a Ktv. 34/A.  § szerinti
minõsítéshez nem használható fel, és arról másolat kizárólag a vizsgált személy kérésére, annak részére készíthetõ.

(3) A kijelölt szervezeti egység adatai más nyilvántartásokkal nem kapcsolhatók össze, a kijelölt szervezeti egységnél
a lefolytatott pszichikai alkalmassági vizsgálatok során keletkezõ dokumentáció elektronikus elkészítése és tárolása
céljából üzemeltetett informatikai eszközök hálózatra nem csatlakoztathatók.

(4) A pszichikai alkalmassági vizsgálatot végzõ személyt és az alkalmasság tárgyában döntést hozó személyeket szakmai
titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség kiterjed a betekintésre jogosultakra, valamint mindazon
személyekre, akik bármilyen formában az adatok birtokába jutnak.

(5) A pszichikai alkalmassági vizsgálat során keletkezett adatok belsõ szervhez, szervezeti egységhez, egyéb
intézményhez nem továbbíthatók, kivéve, ha ezt törvény elrendeli.

8. § (1) Amennyiben az alkalmassági minõsítés 6.  § szerinti felülvizsgálatát az arra jogosult nem kezdeményezte, a pszichikai
alkalmassági vizsgálat során keletkezett dokumentációt a kijelölt szervezeti egység az alkalmassági minõsítés
közlésének napjától számított tizenötödik napon megsemmisíti.

(2) Amennyiben az arra jogosult az alkalmassági minõsítés felülvizsgálatát kezdeményezte, a kijelölt szervezeti egység
a pszichikai alkalmassági vizsgálat során keletkezett dokumentációt a felülvizsgálat eredményének közlése napjáig
õrzi meg, majd azt haladéktalanul megsemmisíti.

9. § (1) A megsemmisítést megelõzõen a kijelölt szervezeti egység a megsemmisítendõ iratokról tételes jegyzõkönyvet készít. 
A jegyzõkönyv tartalmazza
a) az irat sorszámát, keletkezésének idõpontját;
b) a vizsgált személy nevét;
c) a pszichikai alkalmassági vizsgálatot kezdeményezõ szerv, szervezeti egység megjelölését;
d) a megsemmisítés idõpontját;
e) a megsemmisítést végzõ pszichológus aláírását.

(2) Az iratanyagot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal belsõ adatvédelmi felelõsének jelenlétében a kijelölt szervezeti
egységnél, bezúzással kell megsemmisíteni. A megsemmisítést követõen a belsõ adatvédelmi felelõs a jegyzõkönyvet
aláírásával hitelesíti.

(3) Az elektronikusan elkészített és tárolt dokumentációt a 8.  § szerinti határidõn belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
mindenkor hatályos Informatikai Biztonsági Szabályzatában foglaltak szerint kell megsemmisíteni. A megsemmisítést
megelõzõen az (1) bekezdés a) pontja szerint jegyzõkönyvet kell készíteni.

6. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalnál a közszolgálati jogviszony létesítését megelõzõ pszichikai alkalmassági

vizsgálatokról  szóló 29/2008. (XI. 7.) PM rendelet hatályát veszti.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 13/2011. (III. 25.) NGM rendelethez

PSZICHOLÓGIAI ALAPKÖVETELMÉNYEK

Minimum követelmények minden beosztási kategóriánál
–  Pszichés egyensúly

Az egyén olyan kiegyensúlyozott lelkiállapota, amikor harmóniában van saját magával és a környezetével, és ez
a kiegyensúlyozottság a magánéleti életvezetésében és a munkahelyi feladatellátásában is jellemzi. Kizáró okként 
jelennek meg a különbözõ pszichés egyensúlyvesztések és funkciózavarok.

–  Devianciák hiánya
A deviancia olyan magatartás, mely megszegi a közösség vagy társadalom nagy része által elfogadott normákat.
Kizáró okként szerepelnek a különbözõ devianciák, így különösen bûncselekmények elkövetése, normaszegések,
alkoholizmus, gyógyszerfüggõség, kábítószer-fogyasztás, szuicid hajlam.

–  Intellektuális képességek
Az intelligencia az egyén összetett, globális képessége arra, hogy célszerûen cselekedjen, racionálisan
gondolkodjon, és hogy a környezetében hatékonyan mûködjön. Alapkövetelmény az iskolázottságnak és
az életkornak megfelelõ átlagos intelligenciaszint elérése.

–  Figyelmi képességek
A figyelem meghatározott célra történõ irányításának képességét, valamint a figyelem tartósságát jelenti. Arról
a képességrõl van szó, hogy az egyén képes-e figyelmét hosszabb távon, a környezeti (zavaró) ingerek
kiszûrésével egy adott feladatra összpontosítani. Alapkövetelmény az átlagos szintû teljesítmény.

–  Pályamotiváció
Elsõsorban azoknak a konkrét indítékoknak a megléte, amelyek egy meghatározott pálya – szakma és munkakör –
választására, illetve az abban  való tartós helytállásra ösztönöznek valakit. Ezeknek az indítékoknak a hiánya kizáró
ok a felvételi folyamatban.

A minimumkövetelmények vizsgálatát követõen – amennyiben azok megfelelnek a kritériumoknak – történik meg
a kompetenciák vizsgálata az adott beosztási kategóriának megfelelõen. Az alábbiakban felsorolásra kerülnek
az alkalmasságot meghatározó alap és vezetõi kompetenciák, és azok szintjei, valamint, hogy egyes beosztási
kategóriánál az adott kompetencia mely szintje az elvárt.

Az egyes beosztási kategóriákhoz elvárt kompetenciaszintek táblázata

A beosztottaknak az alapkompetenciákkal, a vezetõknek mind az alap-, mind a vezetõi kompetenciákkal
rendelkezniük kell.
A táblázatot követõ kompetenciaszótárban szerepel az egyes alap- és vezetõi kompetenciák megnevezése és
meghatározása, valamint az adott kompetencia lehetséges szintjei, és az egyes szintekhez tartozó kritériumok.
A magasabb szint magában foglalja az összes, nála alacsonyabb szintet. Minden vezetõi munkaköri csoport
(felsõvezetõ, fõosztályvezetõ, osztályvezetõ) más-más szintû kompetenciákat igényel.

Felsõvezetõi
kompetenciák

Fõosztályvezetõi
kompetenciák

Osztályvezetõi
kompetenciák

Beosztotti
kompetenciák

súly szint súly szint súly szint súly szint

alkalmazkodó képesség 6 6 6 4 6 3 5 3
döntési képesség 7 7 7 5 6 4 6 4
együttmûködés 6 5 6 3 5 3 4 3
empátia 5 4 5 3 7 3 4 3
felelõsségvállalás 7 5 7 5 7 5 7 4
kommunikáció 6 4 6 4 6 4 7 3
minõségre törekvés 6 6 6 5 6 5 7 3
önállóság 7 4 7 4 6 4 6 3
önbizalom 6 5 6 5 6 3 6 2
önfejlesztés 5 6 5 5 5 4 5 3
önkontroll 6 4 6 3 6 3 6 3
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Felsõvezetõi
kompetenciák

Fõosztályvezetõi
kompetenciák

Osztályvezetõi
kompetenciák

Beosztotti
kompetenciák

súly szint súly szint súly szint súly szint

problémamegoldó képesség 6 5 6 5 6 4 5 3
szabálytudat – szabálytartás 6 6 6 6 6 6 5 5
teljesítményorientáció 6 5 6 5 6 3 4 2
csapatmunka 6 5 6 4 5 4
elõrelátás 6 5 6 4 6 3
elvárások támasztása 7 6 7 4 6 3
irányítás 7 5 7 4 7 4
jövõorientáció 5 6 5 4 5 3
mások megismerése 6 5 6 5 5 5
motiválás 6 6 6 4 6 4

Kompetenciaszótár

Alapkompetenciák és szintjeik
(Valamennyi beosztotti és vezetõi munkakörben szükségesek a hatékony munkavégzéshez.)

Kompetencia definíciója Szintdefiníciók

Alkalmazkodó-képesség és készség
Képes befogadni a változásokat és az újításokat. Képes
és hajlandó alkalmazkodni más emberekhez, különbözõ
munkahelyzetekhez és feladatokhoz, a változó
munkafeltételekhez, környezethez. Képes
megváltoztatni a viselkedését, ha a helyzet azt kívánja.
Magában foglalja az új elképzelésekre, ötletekre,
ismeretekre  való nyitottságot.

1. Képes különbözõ, megváltozott
munkakörülményekhez, munkafeltételekhez
alkalmazkodni;

2. Képes megváltozott feladatokhoz alkalmazkodni;
3. Képes különbözõ szabályzókhoz alkalmazkodni;
4. Képes más személyekhez alkalmazkodni;
5. Képes különbözõ, munkájában érintett csoportokhoz

alkalmazkodni;
6. Képes viselkedésén változtatni, ha a helyzet azt

kívánja;
Döntési képesség
Az egyén képes arra, hogy információgyûjtés és
a döntési alternatívák felmérése után határozottan és
gyorsan döntést hozzon, még olyan helyzetekben is,
amikor korlátozott idõ és/vagy hiányos információ áll
rendelkezésére. Az önálló döntéshozatal elõtt képes
mások véleményét is kikérni, figyelembe venni.

1. Döntés elõkészítése és meghozatala érdekében
információt gyûjt;

2. Mások segítségével képes döntést hozni;
3. Rutin helyzetekben képes jó döntést hozni;
4. Leszabályozott helyzetekben képes jó döntést hozni;
5. Váratlan, személyt érintõ kérdésekben képes jó

döntést hozni;
6. Váratlan, csoportot érintõ kérdésekben képes jó

döntést hozni;
7. Váratlan, összetett, szervezetet érintõ kérdésekben

képes jó döntést hozni;
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Kompetencia definíciója Szintdefiníciók

Együttmûködés
Eredményesen közremûködik egy közös cél elérése
érdekében, még akkor is, ha ez nem közvetlenül a saját
érdekeit szolgálja. Egyéni érdekeit képes alávetni
a közösség érdekeinek.

1. Ötleteivel, véleményével segíteni igyekszik a közös
cél elérését;

2. Közvetlen munkatársaival rendszeresen megosztja
azokat az információkat, amelyek a hatékony
mûködéshez szükségesek;

3. Vezetõivel is rendszeresen megosztja azokat
az információkat, amelyek a hatékony mûködéshez
szükségesek;

4. Tágabb környezetével rendszeresen megosztja
azokat az információkat, amelyek a hatékony
mûködéshez szükségesek;

5. Képes információt szerezni az együttmûködõ
szervektõl, szervezetektõl;

6. Képes olyan személytõl is információkat szerezni, aki
passzív az együttmûködésben;

Empátia
Beleérzõ képesség. Az egyén képes a másik személy
helyzetébe beleképzelni magát, figyelembe véve és
megértve annak szempontjait. Mások megértésének
szándékát öleli fel. Annak képessége, hogy a mások által
ki nem mondott vagy csak részben kifejezett
gondolatokat, érzéseket és problémákat meghallgassa
és megértse.

1. Képes a másik személy hangulatát, érzéseit észlelni;
2. Részlegesen érdeklõdõ – szimpátia alapján figyel

a másik félre, idõnként csak úgy tesz, mintha
érdekelné;

3. Érdeklõdõ – Meghallgatja a másik személy
problémáit;

4. Együttérzõ – Képes megérteni a másik személy
érzéseit, problémáit;

5. Véleményével képes iránymutatást adni a másik
problémájának megoldására;

Felelõsségvállalás
Tudatában van annak, hogy egyes helyzetekben
mekkora a felelõssége, és ennek megfelelõen cselekszik.
Vállalja döntései, tettei következményeit.

1. Felismeri a helyzetben meglévõ felelõsségét, de nem
vállalja fel;

2. Tudatában van a helyzetben meglévõ felelõsségének, 
de nem vállalja fel;

3. Tudatában van a helyzetben meglévõ felelõsségének, 
és esetlegesen felvállalja;

4. Tudatában van a helyzetben meglévõ felelõsségének, 
és azt felvállalja;

5. Feladat végrehajtása, döntései során vállalja
a felelõsséget a lehetséges következményekért;

Kommunikációs készség
Képes arra, hogy önmagát világosan és érthetõen
kifejezze mind szóban, mind írásban, mind szemléltetõ
eszközök segítségével. Magában foglalja az egyén azon
szándékát is, hogy pontosítson olyan információkat,
amelyek számára nem teljesen világosak.
Kommunikációs helyzetben vissza tud kérdezni,
törekszik a kapott és adott információ pontosítására,
megértésére és megértetésére.

1. Érthetõen fejezi ki magát szóban vagy írásban;
2. Érthetõen fejezi ki magát szóban és írásban;
3. Meggyõzõdik az adott információ egységes vagy

pontos értelmezésérõl;
4. Az érkezett információkat képes jól feldolgozni és

továbbítani mások felé;

Minõségre törekvés
A személy azon törekvése, hogy munkája során
a szakszerûség, a precizitás, az alaposság, az igényesség
és a körültekintés határozza meg munkavégzését.

1. Alapvetõ feladatokat ellátja, tartja a határidõket;
2. Kellõ odafigyeléssel látja el feladatait;
3. Szakszerûen látja el feladatait;
4. Szakszerûen és alaposan látja el feladatait;
5. Szakszerûen, alaposan és a vonatkozó minõségi

követelményeknek megfelelõen látja el feladatait;
6. Minõségi követelményeit megfogalmazza

a szervezetre vonatkozóan;
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Kompetencia definíciója Szintdefiníciók

Önállóság
Az egyén azon tulajdonsága, hogy közvetlen irányítás,
útmutatás nélkül is képes saját munkájának elvégzésére.

1. Rutin helyzetekben útmutatás nélkül végzi munkáját;
2. Egyszerû feladatok ellátása során nem igényel

útmutatást;
3. Összetett feladatok ellátása során nem igényel

útmutatást;
4. Váratlan helyzetbe kerülve szakmai ismereteire,

tapasztalataira támaszkodva megoldja a feladatot;
Önbizalom
Az egyén hisz abban, hogy képességeivel eleget tud
tenni a feladatoknak. Magában foglalja az egyén azon
képességeit, hogy képes váratlan, kihívást jelentõ
helyzetekben is döntést hozni, megváltoztatni és/vagy
korrigálni véleményét, illetve képes építõ jelleggel
kezelni a felmerülõ akadályokat. Magabiztos
viselkedésével azt közvetíti a környezetnek, hogy ura
a helyzetnek, anélkül, hogy az akaratát a többiekre
erõltetné.

1. Hisz abban, hogy képességeivel eleget tud tenni
a feladatoknak;

2. Kézben tartja a feladat végrehajtását, de ha
megkérdõjelezik a helyességét, elbizonytalanodik;

3. Kézben tartja a feladat végrehajtását, és ha
megkérdõjelezik a helyességét, akkor sem
bizonytalanodik el;

4. Tévedéskor korrigálja véleményét;
5. Indokolt esetben határozottan vállalja véleményét,

kiáll álláspontja mellett, azt képviseli;
Önkontroll
Annak képessége, hogy az egyén hatékonyan
szabályozza viselkedését, indulatait és feszültségeit.

1. Megõrzi nyugalmát stresszes helyzetben;
2. Kezelni tudja felbukkanó negatív érzelmeit;
3. Ellenáll annak, hogy belesodródjon indulatokkal

terhes helyzetbe;
4. Stresszes helyzetben is képes racionális, építõ jellegû,

konstruktív probléma-megoldásra;
5. Életet veszélyeztetõ stresszes helyzetben is képes

racionális, építõ jellegû, konstruktív
problémamegoldásra;

Önfejlesztés / tanulási készség
Az egyén azon törekvése, hogy a szervezeti és
a munkaköri követelményeknek  való megfelelés
érdekében a szakirányú ismereteit és képességeit,
önmagát – akár önállóan is – gyarapítsa, fejlessze,
jobbítsa a még hatékonyabb munkavégzés érdekében,
amiért különbözõ mértékû erõfeszítésekre hajlandó.
Az egyén törekszik saját személyiségének,
képességeinek és készségeinek folyamatos fejlesztésére. 
Magában foglalja a hibákkal, kudarcokkal  való
szembenézés képességét és feltárt hiányosságainak
korrekciójára  való hajlandóságot is.

1. Tapasztalatokat cserél kollégáival, más
szakemberekkel;

2. Utána olvas hiányzó ismereteknek;
3. Mások észrevételeit képes elfogadni;
4. Mások észrevételeit képes hasznosítani;
5. Saját hiányosságait felismeri, belátja, elemzi, beépíti

ismereteibe személyes tapasztalatait;
6. Tudatosan elemzi saját viselkedését, tevékenységét,

hogy legközelebb jobban teljesítsen;

Problémamegoldó képesség
Képes arra, hogy a felmerülõ problémákat észrevegye,
azonosítsa, a mögöttes okokat feltárja. Megkeresi azokat 
az alternatívákat, amelyek a helyzetnek megfelelõ
megoldást eredményezhetik, ezek közül
a legkedvezõbbet ki tudja választani és meg is  valósítja.

1. A felmerülõ problémákat észleli, észreveszi;
2. A felmerülõ problémákat azonosítja;
3. Jelzi a problémát és a más által kiválasztott,

meghatározott megoldást véghezviszi;
4. Probléma megoldásához megkeresi a lehetséges

alternatívákat;
5. Problémák felmerülése esetén a lehetséges

alternatívák közül a kiválasztott, meghatározott
megoldást véghezviszi;

6. Problémák felmerülése esetén a lehetséges
alternatívákból kiválasztja azt, amelyik
a leghatékonyabb megoldást eredményezheti és azt
véghezviszi;
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Kompetencia definíciója Szintdefiníciók

Szabálytudat – szabálytartás
Az egyén azon törekvése, hogy a munkavégzést
alapvetõen meghatározó szabályrendszer ismeretében
a vonatkozó elõírásokat, szabályokat betartsa, valamint
törekszik az adott helyzetben legmegfelelõbb,
jóváhagyott szabály követésére.

1. Munkaköréhez kapcsolódó szabályzókat ismeri;
2. Munkaköréhez kapcsolódó szabályzókat helyesen

alkalmazza;
3. Megköveteli magától és a közvetlen kollégáitól

a munkaköréhez kapcsolódó szabályzók betartását;
4. Munkaköréhez közvetlenül nem kapcsolódó

szabályzókat is ismeri;
5. Munkaköréhez közvetlenül nem kapcsolódó

szabályzókat is helyesen alkalmazza;
6. Az adott feladat megoldásához a legmegfelelõbb,

jóváhagyott szabályt alkalmazza;
Teljesítményorientáció
Az egyén munkája során reális célokat állít maga elé és
törekszik azok elérésére. Hangsúlyt helyez
az eredményességre és annak folyamatos növelésére.
Magában foglalja a kihívásokat jelentõ munkacélok
megfogalmazását és azok elérésére  való törekvést is.
Az egyén a vezetõi részrõl kifejtett ösztönzésre nyitott,
a pozitív megerõsítés magasabb munkateljesítményre
motiválja.

1. A munkaköri leírásnak megfelelõen látja el feladatait;
2. Ismeri és elfogadja közvetlen szervezeti egységének

céljait;
3. Törekszik az egyéni és a közvetlen szervezeti célok

összhangjának megteremtésére;
4. Ismeri és elfogadja a szervezet jövõképét;
5. Munkájával hozzájárul a szervezet jövõképének

meg valósulásához;
6. Törekszik az egyéni célok és a szervezeti jövõkép

összhangjának megteremtésére;

Vezetõi kompetenciák és szintjeik
(Vezetõi munkakörökben az alapkompetenciákon kívül elvárt további kompetenciák)

Kompetencia definíciója Szintdefiníciók

Csapatmunka
Az egyén azon szándéka, hogy másokkal
együttmûködjön, hogy a csapat tagja legyen, miközben
törõdik a csoport érdekeivel, mivel fontos számára
a csoport megbecsülése. Bizalommal fordul mások felé.

1. Meghallgatja az általa vezetett szervezeti egység
tagjainak véleményét, azokat tiszteletben tartja;

2. Tisztában van az általa vezetett szervezeti egység
érdekeivel, bizalommal fordul munkatársai felé;

3. A hatékony csapatmunka érdekében maga is
véleményt nyilvánít;

4. Lépéseket tesz a csoportlégkör javítása érdekében,
közben jár az általa vezetett szervezeti egységen
belüli konfliktusok feloldásában;

5. Az általa vezetett szervezeti egység érdekeit kifelé és
befelé egyaránt képviseli;

Elõrelátás
Az egyén azon hajlandósága, hogy tevékenysége során
elõre gondolkodik legalább egy lépéssel. Elõre látja
a lehetséges következményeket és kockázatokat,
felismeri az ok-okozati összefüggéseket, miközben szem
elõtt tartja a szervezet stratégiai céljait. Elõre
feltérképezi a lehetséges kimeneteleket.

1. Tevékenysége során az adott feladat végrehajtása
érdekében képes legalább egy lépéssel elõre
gondolkodni;

2. Munkája során figyelembe veszi a lehetséges
kockázatokat;

3. Munkája során elõre látja az események mögött
meghúzódó ok-okozati összefüggéseket;

4. Munkája során elõre feltérképezi a lehetséges
kimeneteleket;

5. Szem elõtt tartja a szervezet stratégiai céljait;
6. A szervezetre ható külsõ tényezõket is figyelemmel

kíséri;
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Kompetencia definíciója Szintdefiníciók

Elvárások támasztása
Az egyén azon képessége, hogy konkrétan meg tudja
fogalmazni, és közvetíteni tudja a munkavégzés,
feladat-végrehajtás, az együttmûködés és az egymás
közötti kapcsolattartás területén támasztott igényeit.

1. Munkatársai számára általánosságban
megfogalmazza a munkavégzéssel és
kapcsolattartással kapcsolatos igényeit;

2. Munkatársai számára konkrétan megfogalmazza
a munkavégzéssel kapcsolatos igényeit, de
munkatársai igényeit figyelmen kívül hagyja;

3. Munkatársai számára konkrétan megfogalmazza
a munkavégzéssel kapcsolatos igényeit, és
figyelembe veszi munkatársai igényeit is;

4. Munkatársaitól a tervezés és végrehajtás során csak
a legszükségesebb együttmûködést várja el;

5. Munkatársaitól a tervezés és végrehajtás során
a folyamatos együttmûködést várja el;

6. A munkatársaitól a stratégiai célok elérése érdekében 
folyamatos együttmûködést vár el;

Irányítás
A tevékenységeket hatékonyan tervezi és szervezi
a határidõ és a minõségi követelmények betartása
érdekében. Képes egy folyamat vagy tevékenység
hatékony megtervezésére, megszervezésére a kívánt
eredmény legkedvezõbb eléréséhez. A feladatokat
az arra leginkább megfelelõ munkatársaknak osztja ki,
a kiadott feladatokat következetesen kéri számon.
Részletes eligazítást ad, meghatározza a feladatokat,
prioritásokat.

1. A közvetlen beosztottak tevékenységét megszervezi;
2. Kézben tartja és koordinálja a feladatokat;
3. Egy folyamatot vagy tevékenységet úgy tervez meg,

hogy a kívánt eredményt a legkedvezõbb módon érje 
el, a feladat meghatározásnál figyelembe veszi
munkatársai képességét;

4. Részletes eligazítást ad, egyértelmûen meghatározza
a feladatokat, prioritásokat, szükséges mértékben
informálja a munkatársait, és számon kéri
a végrehajtást;

5. Az általa kiadott feladatok végrehajtását
következetesen ellenõrzi, a határidõket betartja és
megköveteli, hogy más is betartsa;

Jövõorientáltság
Határozott jövõképpel rendelkezik, ami minden
tevékenységét és döntését átitatja, és ami a siker
elérésére ösztönzi.

1. Elfogadja szervezete, azon belül a szervezeti egysége
számára kialakított jövõképet és annak érdekében
képes hatékonyan dolgozni;

2. Képes kialakítani egy, a szervezet stratégiájához
illeszkedõ jövõképet szervezeti egysége számára;

3. Kommunikálja a szervezeti egysége határozott
jövõképét a siker elérése érdekében;

4. Szervezeti egységének jövõkép kialakítását
beosztottjaival közösen végzi, és ezzel összhangban
vannak döntései és tevékenységei;

5. Szervezeti egységének jövõképét határozottan
közvetíti, és részt vesz szervezetének jövõkép
kialakításában;

6. Határozott jövõképpel, ehhez adekvát
küldetéstudattal tevékenykedik, és teljes szervezetét
is képes ennek megfelelõen mozgósítani;

Mások megismerése
Törekszik mások pontos észlelésére, viselkedésük
megértésére és helyes értékelésére. Megfigyelései
alapján képes mások viselkedését elõre bejósolni.

1. Képes munkatársainak, beosztottjainak viselkedését
objektíven észlelni és felismerni;

2. Rendelkezésre álló információi alapján képes
munkatársai, beosztottjai magatartásának helyes
értékelésére;

3. Spontán módon foglalkozik munkatársai, beosztottjai 
tudásának, képességeinek a megismerésével;

4. Tervezetten végzi a munkatársak tudásának,
képességeinek feltérképezését, megismerését;

5. Munkatársai szakmai és személyi tulajdonságait jól
ismeri, ehhez igazodó a feladat elosztása;

6. Felismeri munkatársaiban a fejlesztésre szoruló
képességbeli hiányokat, aktívan részt vesz a dolgozók 
fejlesztésében;
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Kompetencia definíciója Szintdefiníciók

Motiválás
Munkatársait saját példamutató viselkedésével arra
ösztönzi, hogy tevékenyebben dolgozzanak céljaik
elérése érdekében. Pozitív – szükség esetén negatív –
megerõsítést ad, elismer, jutalmaz a jobb teljesítmény
fenntartása érdekében. Gondoskodik arról, hogy
a munkatársak kiemelkedõ teljesítményükért
az elismerést/jutalmat a megfelelõ idõben és személyre
szabottan kapják meg. Tisztában van a különbözõ
ösztönzõ módszerek hatásaival és alkalmazási
lehetõségeivel, és a helyzetnek megfelelõen használja
azokat.

1. A különbözõ ösztönzõ módszereket és hatásaikat
nem teljes körûen ismeri, de törekszik munkatársait
tevékenyebb munkavégzésre ösztönözni;

2. Példamutató viselkedésével motiválja társait és
beosztottjait;

3. Tisztában van a különbözõ ösztönzõ módszerek
hatásaival és alkalmazási lehetõségeivel, de nem építi 
be vezetési rendszerébe, ad hoc-szerûen motivál;

4. Külsõ ösztönzõ, motiváló módszereken túl, belsõ
motivációs eszközöket is alkalmaz;

5. Pozitív megerõsítést ad, elismer, elmarasztal a jobb
teljesítmény fenntartása és elérése érdekében;

6. Különbözõ ösztönzõ módszereket a helyzetnek
megfelelõen és személyre szabottan alkalmaz.

Pszichológiai kontraindikációk, kizáró tényezõk az egyes alkalmassági kategóriákban

Kód Megnevezés Beosztási kategória

Felsõvezetõk
Fõosztály-

vezetõk
Osztály-
vezetõk

Beosztottak

1. Személyiségbeli tényezõk

1.1 Pszichés egyensúly tartós hiánya PNMF PNMF PNMF PNMF

1.2 Alacsony színvonalú szociális hatékonyság PNMF PNMF PNMF PNMF

1.3 A személyiség érettségének nem megfelelõ
szintje

PNMF PNMF PNMF PNMF

1.4 Szociábilitás nem megfelelõ szintje, túlzott
introverzió, túlzott extraverzió

PNMF PNMF PNMF PNMF

1.5 Túlzott szorongásra, vagy a szorongás hiányára
utaló személyiségjegyek

PNMF PNMF PNMF PNMF

1.6 Olyan pszichoszomatikus tünetképzõdésre utaló
jegyek, melyek a beilleszkedést, hatékony
munkavégzést veszélyeztetik

PNMF PNMF PNMF PNMF

1.7 Önkontroll hiánya, zavara, túlzott agresszivitásra
(auto-, heteroagresszió) utaló személyiségjegyek,
emocionális kontroll nem megfelelõ szintje

PNMF PNMF PNMF PNMF

1.8 Felelõsségtudat nem megfelelõ szintje PNMF PNMF PNMF PNMF

1.9 Pszichés terhelhetõség, stresszel  való megküzdés
(frusztrációs tolerancia) alacsony szintje

PNMF PNMF PNMF PNMF

1.10 Alkalmazkodási készség, flexibilitás alacsony
szintje

PNMF PNMF PNMF PNMF

1.11 Önértékelés tartós zavara PNMF PNMF PNMF PNMF

2. Intellektuális képességek nem megfelelõ szintje,
zavara

PNMF PNMF PNMF PNMF

3. Figyelmi, szenzomotoros képességek nem
megfelelõ szintje, tartós zavara

3.1 Figyelmi képességek nem megfelelõ szintje,
tartós zavara

PNMF PNMF PNMF PNMF

3.2 Szenzomotoros képességek nem megfelelõ
szintje, tartós zavara

PNMF PNMF PNMF PNMF

4. Kommunikációs készségek nem megfelelõ szintje, 
zavara

PNMF PNMF PNMF PNMF
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Kód Megnevezés Beosztási kategória

Felsõvezetõk
Fõosztály-

vezetõk
Osztály-
vezetõk

Beosztottak

5. Devianciák

5.1 Viselkedési addikciók PNMF PNMF PNMF PNMF

5.2 Szuicid cselekmények, szuicid hajlam PNMF PNMF PNMF PNMF

6. Értékelhetetlen teszteredmények,
vizsgálatvezetõvel  való nem megfelelõ
együttmûködés, a vizsgálat szabályainak
megszegése

PNMF PNMF PNMF PNMF

7. Alacsony fokú pálya-, illetve munkamotiváció PNMF PNMF PNMF PNMF

A „PNMF” jelzés = a pszichikai követelményeknek nem felelt meg.

2.  melléklet a 13/2011. (III. 25.) NGM rendelethez

PSZICHIKAI ALKALMASSÁGI VÉLEMÉNY

Név:
Anyja neve:
Születési dátum:
TAJ szám:
Lakcím:

Fent nevezett a felvételi alkalmassági vizsgálat során elvégzett pszichológiai vizsgálatok eredménye alapján az
......................................................................................... alkalmassági kategóriában
pszichikailag alkalmas / a pszichikai követelményeknek nem felelt meg.*

Kelt: ................., .......... év ............... hónap ....... nap

                     P. H.

........................................................
véleményezõ pszichológus

* a megfelelõ rész aláhúzandó

3. melléklet a 13/2011. (III. 25.) NGM rendelethez

Munkakör megnevezése Központ KEKI
Infor-

matikai
intézetek

KÜAF
Adó

területi
szervek

Vám
területi
szervek

Bûnügyi
szervek

adatellenõrzési ügyintézõ x
adatfeldolgozási ügyintézõ x
adatvédelmi referens x x x x x
adó szakreferens x
adóalany-nyilvántartási ügyintézõ x x
adóellenõr/revizor x x x x x x x
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Munkakör megnevezése Központ KEKI
Infor-

matikai
intézetek

KÜAF
Adó

területi
szervek

Vám
területi
szervek

Bûnügyi
szervek

adószakmai menedzser x
adóügyi ügyintézõ x x
alkalmazás menedzser x
alkalmazásbevizsgáló x
alkalmazásfelügyelõ x
alkalmazásüzemeltetési
termelésszervezõ

x

árverési ügyintézõ x
belsõ ellenõr x x x x x x x
belsõ ellenõrzési ügyintézõ x x x x x
bér- és társadalombiztosítási ügyintézõ x x x x
beruházási ügyintézõ x x x x x
bevallási ügyintézõ x x
biztonsági referens x x x x x x
bûnügyi szakreferens x x x
csõdeljárási ügyintézõ x
eljárási ügyintézõ x x x
ellenõr x
ellenõrzés irányító x x
ellenõrzési ügyintézõ x x x x x x
elnöki tanácsadó x
eszközgazdálkodási ügyintézõ x x x x x x x
felszámolási ügyintézõ x x
felügyeleti operátor x
fizetési kedvezmények ügyintézõ x x
folyamatszervezõ x x
fõkönyvi könyvelõ x x x x x x
fõosztályvezetõ x x x x
fõosztályvezetõ-helyettes x x x x
gépteremvezetõ x
hardverüzemeltetõ x x x x x
hatósági ügyintézõ x x x x x x x
hátralékkezelési ügyintézõ x x x
humánerõgazdálkodási ügyintézõ x x x x x x x
humánpolitikai szervezõ x x x x x x x
igazgatóhelyettes x x x x
igazgatói tanácsadó x x
igazgatási ügyintézõ x x x x x
illetékügyi ügyintézõ x
információbiztonsági referens x x x x
információrendszer-architektúra tervezõ x
információrendszer elemzõ x
információszervezõ x
információtechnológiai szakreferens x
informatikai menedzser x
informatikai mérnök x
informatikai referens x x x
informatikai rendszerszervezõ x
informatikai ügyintézõ x x x x x
informatikai tanácsadó x
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Munkakör megnevezése Központ KEKI
Infor-

matikai
intézetek

KÜAF
Adó

területi
szervek

Vám
területi
szervek

Bûnügyi
szervek

informatikus x x x x x x x
ingatlangazdálkodási ügyintézõ x x x x x
iratirányítás-szervezési ügyintézõ x x x x x x x
IT kontroller x
jogász x x x x x x x
jogi és igazgatási ügyintézõ x x x x x x x
jogosító és adatszolgáltató ügyintézõ x
jogtanácsos x x x x x
kirendeltség vezetõ x
kiszabási ügyintézõ x
kockázatkezelési szakreferens x x x
kódreferens x
kontroller x x x x x x x
koordinációs ügyintézõ x x x x x x x
könyvelési és pénzforgalmi ügyintézõ x
könyvelési ügyintézõ x x x x x x x
könyvelõ x x x x x
közbeszerzési ügyintézõ/referens x x x x x
közgazdász x x x x x x
külföldi ÁFA ügyintézõ x
letéti számla ügyintézõ x x
megelõzési biztos x
módszertani szakreferens x x
nemzetközi (és pályázati) referens x x x x
nemzetközi ügyintézõ x x x x x
nyomdaüzemi operátor x x
nyomdaüzemi vezetõ x
operátor x x
orvos,szakorvos x
osztályvezetõ x x x x x
õrzésvédelmi fõfelügyelõ x
pénztáros x x x x x x x
pénzügyi és számviteli ügyintézõ x x x x x x x
pénzügyi kontroller x
pénzügyi nyomozó x x
programtervezõ x
projekt irányító x x x x
projekt menedzser x x x x
protokoll ügyintézõ x x x x
pszichológus, szakpszichológus x x
rendszergazda x x x x x x
rendszerprogramozó x
rendszerszervezõ x x
stratégiai referens x
szaktanácsadó x x x x x x x
szabálytalansági referens x x
szabálytalansági ügyintézõ x x
számítástechnikai minõségbiztosító x x
számítástechnikai mûszaki ügyintézõ x
számítástechnikai programozó x x x
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Munkakör megnevezése Központ KEKI
Infor-

matikai
intézetek

KÜAF
Adó

területi
szervek

Vám
területi
szervek

Bûnügyi
szervek

számítástechnikai szakrevizor x x
számítástechnikai szervezõ x x x x
számítógép-hálózat üzemeltetõ x x x x x
személyi titkár x x x x x x
személyügyi informatikus x x x x x
szoftverfejlesztõ x
szoftverüzemeltetõ x x x x x
tájékoztatási ügyintézõ x x
tanácsadó x x x x x
titkársági és igazgatási ügyintézõ x x x x
titkársági ügyintézõ x x x x x x x
törvényességi ügyintézõ x x
ügyfélkapcsolati referens x x x x x x
ügyfélszolgálati ügyintézõ x x x x x x x
ügyvitelszervezõ x
üzemeltetési programozó x
üzemeltetésszervezõ x
üzemeltetõ x
üzemeltetõ mérnök x
végrehajtási ügyintézõ x x x
végrehajtó x x
vegyészmérnök x
vezetõ elemzõ x x x x x x x
vezetõ sajtómunkatárs x x
vizsgálat elõkészítõ-szervezõ x x x
vizsgálóbiztos x
web fejlesztõ x x x
web szerkesztõ x x x x x

4. melléklet a 13/2011. (III. 25.) NGM rendelethez

Tájékoztatás és hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott (név): ..........................................................................................................................................................................................................
Születési név: ...........................................................................................................................................................................................................
Lakcím: .......................................................................................................................................................................................................................
Szül. hely, idõ: ........................................................................... an.: ...................................................................................................................

tájékoztatást kaptam arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kormánytisztviselõi jogviszony létesítését
megelõzõ pszichikai alkalmassági vizsgálatok rendjérõl  szóló 13/2011. (III. 25.) NGM rendelet értelmében
– a pszichikai alkalmassági vizsgálatot végzõ személyt és az alkalmasság tárgyában döntést hozó személyeket

szakmai titoktartási kötelezettség terheli;
– a keletkezett vizsgálati dokumentáció tárolása, kezelése a fent hivatkozott NGM rendelet szerint történik, melyek

értelmében:
– az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése és feldolgozása során biztosítani kell az adatok

biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással,
károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen
hozzá;
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– a Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetben (a továbbiakban: KEK) keletkezett vizsgálati
dokumentációt bizalmasan kell kezelni, az csak a KEK területén, zárt lemezszekrényben tárolható;

– a KEK adatai más nyilvántartásokkal nem kapcsolhatók össze, a KEK-ben a lefolytatott pszichikai
alkalmassági vizsgálatok során keletkezõ dokumentáció elektronikus elkészítése és tárolása céljából
üzemeltetett informatikai eszközök hálózatra nem csatlakoztathatók;

– a titoktartási kötelezettség kiterjed a betekintésre jogosultakra, valamint mindazon személyekre, akik
bármilyen formában az adatok birtokába jutnak;

– pszichikai alkalmassági vizsgálat során keletkezett adatok belsõ szervhez, szervezeti egységhez, egyéb
intézményhez nem továbbíthatók, kivéve, ha ezt jogszabály elrendeli;

– amennyiben az alkalmassági minõsítés felülvizsgálatának kezdeményezésére nem került sor, a pszichikai
alkalmassági vizsgálat során keletkezett dokumentációt a KEK – az alkalmassági minõsítés kivételével –
az alkalmassági minõsítés közlésének napjától számított tizenötödik napon megsemmisíti;

– a pszichikai alkalmassági vizsgálat eredményét követõen elkészült szöveges értékelés a személyi anyaghoz nem
csatolható és a köztisztviselõk jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 34/A.  §-a szerinti
minõsítéséhez nem használható fel;

– a pszichikai alkalmassági vizsgálat eredményét követõen az elkészült szöveges értékelésrõl másolatot kérhetõ.
A fenti tájékoztatást követõen
– a pszichikai alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez,
–  pszichikai alkalmassági vizsgálat elvégzése céljából személyes és különleges adataim kezeléséhez,
– az alkalmassági minõsítésben foglaltaknak a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ általi megismeréséhez
a) hozzájárulok     b) nem járulok hozzá*.
Egyúttal tudomásul veszem, hogy a pszichikai alkalmassági vizsgálathoz  való hozzájárulás magában foglalja azt is,
hogy vállalom, a vizsgálat során együttmûködök a vizsgálatot végzõ pszichológussal és pszichológiai asszisztenssel,
illetve az utasításaik alapján járok el.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kormánytisztviselõi jogviszony létesítését
megelõzõ pszichikai alkalmassági vizsgálatok rendjérõl  szóló 13/2011. (III. 25.) NGM rendelet értelmében, aki
a számára elõírt pszichikai alkalmassági vizsgálaton nem vett részt, a vizsgálatba nem egyezik bele kormánytisztviselõi
állományba nem vehetõ fel.

* A kívánt rész aláhúzandó.

.....................................................................
vizsgálatban részt vevõ aláírása

Kelt:

.................................................................................
tájékoztatást adó pszichológus aláírása
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A nemzetgazdasági miniszter 14/2011. (III. 25.) NGM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bûnmegelõzési, bûnüldözési, valamint szabálysértési
tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervei meghatározásáról
és az adatok kezelésének technikai szabályairól

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról  szóló 2010. évi CXXII. törvény 82.  § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl  szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1.  § e) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Adatkezelésre jogosult szervek

1. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) külön jogszabályban meghatározott, hatósági jogkörrel
rendelkezõ központi, közép és alsó fokú szerve hatósági jogkörének gyakorlása során, valamint a NAV
rendszerfejlesztésért felelõs szerve jogosult bûnmegelõzési, bûnüldözési és szabálysértési adatok kezelésére,
amelynek érdekében a 2.  §-ban meghatározott adatbázisokat mûködteti.

2. § (1) RobotzsaruNeo rendszer bûnügyi modul (a továbbiakban: Neo) a folyamatban lévõ és a lefolytatott
büntetõeljárásokkal kapcsolatos, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról  szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban:
NAV tv.) 72.  § (1) bekezdésének a)–g) pontjában meghatározott adatokat tartalmazza. A Neo rendszert kezelõ szervek
felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) RobotzsaruNeo rendszer pénzügyi információs bejelentéseket kezelõ modul (a továbbiakban: NeoPio) a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról  szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 23.  §-ában foglalt
folyamatban lévõ és a lefolytatott bejelentések nyilvántartására szolgál. A NeoPio rendszert kezelõ szervek felsorolását 
és a hozzáférési jogosultságokat a 2. melléklet tartalmazza.

(3) RobotzsaruNeo rendszer szabálysértési modul a szabálysértési eljárásokkal kapcsolatos, a NAV tv. 66.  §
(1) bekezdésében meghatározott adatokat tartalmazza. A RobotzsaruNeo rendszer szabálysértési modulját kezelõ
szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Határon Átlépõ Készpénzforgalom Nyilvántartás a Közösségbe belépõ vagy a Közösséget elhagyó 10 000 euró vagy
azt meghaladó értékû készpénzt birtokló természetes személy, továbbá a készpénz tulajdonosának, címzettjének
a Közösség területére belépõ, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenõrzésérõl  szóló 1899/2005/EK
parlamenti és tanácsi rendelet 5. Cikke (2) bekezdésében, valamint a Közösség területére belépõ, illetve a Közösség
területét elhagyó készpénz ellenõrzésérõl szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény 2.  § (2) bekezdésében meghatározott adatait kezeli. A Határon
Átlépõ Készpénzforgalom Nyilvántartást kezelõ szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat a 4. melléklet
tartalmazza.

(5) A Bûnügyi Kockázatelemzõ Adatbázis (a továbbiakban: RABÁN) a NAV kiemelt felderítésének kockázatelemzési
szempontból lényeges, a NAV tv. 72.  § (1) bekezdés e) és f) pontjában meghatározott személyes és különleges, illetve
az árukkal, szállító eszközökkel, a jogsértéssel érintett cégekkel kapcsolatos adatok nyilvántartására szolgál. A RABÁN-t
kezelõ szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A Netzsaru rendszer strukturált adatbázis formájában magába foglalja a RobotzsaruNeo rendszer használata során
rögzített ügyek releváns adatait. A Netzsaru rendszert kezelõ szervek köre és a hozzáférés a RobotzsaruNeo
rendszerhez  való hozzáférés által meghatározott.

2. Az adatbiztonság technikai szabályai

3. § (1) Az informatikai rendszer technikai elemeinek elhelyezésére szolgáló helyiséget úgy kell kialakítani, hogy az megfelelõ
védelmet biztosítson a külsõ és a belsõ veszélyforrásokkal szemben egyaránt.

(2) Az informatikai rendszer technikai elemeinek elhelyezésére szolgáló épületben olyan be- és kiléptetõ rendszer
üzemeltetése szükséges, mely a személyi forgalom pontos, visszakereshetõ naplózására mindenkor alkalmas.

(3) Az adatbázis adatainak másolás, megjelenítés, nyomtatás, kimutatás készítés céljából történõ felhasználásakor
a felhasználók azonosítása, a rendszer részeinek használatára  való jogosultság ellenõrzése, a jogosultságnak nem
megfelelõ rendszerrészekbe történõ belépés kizárása kötelezõ.
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4. § (1) Hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) vagy számítógépen tárolt adatokat az alábbiak szerint kell kezelni:
a) az adatokat tartalmazó szervert elkülönítetten, az erre a célra kialakított, zárt helyiségben kell üzemeltetni és

biztosítani kell a folyamatos mûködéshez szükséges technikai feltételeket, így különösen a szünetmentes
tápellátást, a megfelelõ páratartalom és hõmérséklet szinten tartását, a kisugárzás elleni védelmet,

b) az a) pont szerint kialakított helyiségben elhelyezésre kerülõ egyéb számítástechnikai eszközök körét szigorúan
meg kell határozni, és azok nem lehetnek adatkapcsolatban az adatokat tartalmazó szerverrel,

c) az a) pont szerint kialakított helyiség vonatkozásában be- és kiléptetõ rendszert kell mûködtetni, amely
visszakereshetõ módon dokumentálja a személyi forgalmat,

d) az adatokat tartalmazó szervert elérõ munkaállomás csak kódolt adatátviteli hálózaton keresztül kapcsolódhat
a szerverhez,

e) az adatkezelési feladatokat ellátó munkaállomásoknak a felhasználó azonosítása és autentikációja után kell
kapcsolódnia a szerverhez, jelszórendszert kell kialakítani,

f) az adathoz  való hozzáférést szervezeti és beosztási hierarchiának megfelelõen kell kialakítani,
g) az adathordozó tartalmát az arra jogosult személy is csak a feladata végrehajtása érdekében, a hozzáférési

jogosultságának keretei között ismerheti meg,
h) az adaton végzett mûveletrõl napló állományt kell készíteni,
i) a szerver védelmi rendszerét úgy kell kialakítani, hogy az megakadályozza az adatkezelésre használt

számítástechnikai tárolóeszközbe történõ illetéktelen bevitelt, a tár tartalmának illetéktelen törlését vagy
bármilyen módon  való megváltoztatását, illetve bármely adatmódosítást felhasználói jogosultsághoz kell kötni,

j) biztosítani kell a szerver naprakész és a kor követelményének megfelelõ folyamatos vírusvédelmét.
(2) Biztosítani kell a raktározott állapotú szoftvert tartalmazó adathordozó, a biztonsági másolat, a munkakópia,

az archivált adatot tartalmazó adathordozó 3.  § (1) bekezdés szerinti védelmét.

5. § Egyéb adathordozón, így különösen iraton, fényképen, hangfelvételen tárolt adatokat az alábbiak szerint kell kezelni:
a) az egyéb adathordozó elhelyezésére szolgáló helyiségek kialakításánál a 3.  § (1) bekezdésben foglaltak

az irányadók,
b) az egyéb adathordozóról, azok mozgásáról és felhasználásukról a nyomon követhetõség érdekében hiteles

nyilvántartást kell vezetni,
c) biztosítani kell az egyéb adathordozókhoz  való jogosulatlan hozzáférés megakadályozását, ennek érdekében

az irattárba csak meghatározott rendben történhet belépés,
d) az egyéb adathordozók tartalmát az arra jogosult személy is csak a feladata végrehajtása érdekében, a hozzáférési

jogosultságának keretei között ismerheti meg.

6. § A használatban lévõ szoftver esetében:
a) a programok átadás-átvételérõl nyilvántartást kell vezetni,
b) biztosítani kell, hogy a belépés ellenõrizhetõ legyen (felhasználói hitelesítés), a rendszer autentikációja, valamint

a hozzáférés és jogosultság kezelése szempontjából megfelelõ biztonságot nyújtson,
c) el kell végezni az új vagy változtatott szoftver megfelelõ minõsítését (implementálás),
d) biztosítani kell, hogy a program elõállítása teljes, világos legyen (specifikáció),
e) a felhasználói felületnek egyszerûnek és érthetõnek kell lennie,
f) a feladat ellátásához szükséges mértékben kell meghatározni a hozzáférési jogosultságot,
g) csak ellenõrzött és vírusmentes adathordozót lehet felhasználni,
h) szoftver importja a hálózaton keresztül tilos.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.

8. § Hatályát veszti a Vám- és Pénzügyõrség bûnmegelõzési, bûnüldözési, valamint államigazgatási tevékenységével
összefüggésben keletkezett adatok kezelésérõl  szóló 34/2004. (VI. 23.) PM rendelet.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 14/2011. (III. 25.) NGM rendelethez

RobotzsaruNeo rendszer bûnügyi modulját (Neo) kezelõ szervek, hozzáférési jogosultságok

A B C D E F G H I J

1. Adatszolgáltatás
Priorálás

2. olvasás adatfelvitel módosítás

3.

Adatkezelõk Illetékesség

saját
adatok-

ban
(aktuális
elöljáró)

felügye-
lete alatt
dolgozó
szervek
adatai

saját
adatok-

ban
(aktuális
elöljáró)

felügye-
lete alatt
dolgozó
szervek
adatai

saját
adatok-

ban
(aktuális
elöljáró)

felügye-
lete alatt
dolgozó
szervek
adatai

sze-
mélyre

cégre

4. elnök országos
hozzáférési jog

X X X X

5. bûnüldözési
tevékenységet
felügyelõ
elnökhelyettes

országos
hozzáférési jog

X X X X

6. bûnügyi fõigazgató
és szakmai
helyettese

országos
hozzáférési jog

X X X X X X X

7. bûnüldözési,
bûnmegelõzési-,
biztonsági és
felderítés-felügyeleti 
tevékenységet
irányító, felügyelõ,
ellenõrzõ szervezeti
egységének
vezetõje,
vezetõjének
helyettese és
osztályvezetõi

országos
hozzáférési jog

X X X X X X X

8. pénzügyi
információs
szervezeti egység
vezetõje,
vezetõjének
helyettese és
osztályvezetõje

országos
hozzáférési jog

X X X X X X X

9. bûnügyi ellátó
szervezeti egység
vezetõje,
vezetõjének
helyettese és
osztályvezetõje

országos
hozzáférési jog

X X X X

10. bûnügyi
informatikai
szervezeti egység
vezetõje,
vezetõjének
helyettese és
osztályvezetõje

országos
hozzáférési jog

X X X X X X X

11. Központi Hivatal
állományába tartozó 
felhatalmazott
személy 

országos
hozzáférési jog

X X X X

5614 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 32. szám



12. bûnügyi
fõigazgatóság
állományába
tartozó, vezetõje
által kijelölt személy

országos
hozzáférési jog

X X X X

13. bûnüldözési,
bûnmegelõzési-,
biztonsági és
felderítés-felügyeleti 
tevékenységet
ellenõrzõ szervezeti
egységének a tagja

országos
hozzáférési jog

X X X X

14. a bûnügyi
fõigazgatóság
középfokú
szerveinek vezetõi,
azok helyettesei,
a vezetõ által kijelölt
személyek

regionális
hozzáférési jog

X X X X X X

15. a bûnügyi
fõigazgatóság
középfokú
szerveinek
osztályvezetõi,
pénzügyi nyomozók
és a szerv vezetõje
által kijelölt
személyek

helyi
hozzáférési jog

X X X

16. a bûnügyi
fõigazgatóság
középfokú
szerveinek vezetõi,
azok helyettesei,
a vezetõ által kijelölt
személyek

országos
hozzáférési jog

X X

17. a bûnügyi
fõigazgatóság
középfokú
szerveinek
osztályvezetõi,
pénzügyi nyomozók
és a szerv vezetõje
által kijelölt
személyek

országos
hozzáférési jog

X X

18. EU külsõ határán
mûködõ
nyomozóhatósági
jogkörrel rendelkezõ 
vámszervek vezetõi,
azok helyettesei,
valamint a vezetõ
által kijelölt tagjai

helyi
hozzáférési jog

X X X X X

19. vámhatósági
feladatokat ellátó
szerv vezetõi, azok
helyettesei, valamint 
a vezetõk által
kijelölt személyek 

helyi
hozzáférési jog

X X X X X
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2. melléklet a 14/2011. (III. 25.) NGM rendelethez

RobotzsaruNeo pénzügyi információs modulját (NeoPio) kezelõ szervek, hozzáférési jogosultságok

A B C D E F G H I J

1. Adatszolgáltatás
Priorálás

2. olvasás adatfelvitel módosítás

3.

Adatkezelõk Illetékesség

saját
adatok-

ban
(aktuális
elöljáró)

felügye-
lete alatt
dolgozó
szervek
adatai

saját
adatok-

ban
(aktuális
elöljáró)

felügye-
lete alatt
dolgozó
szervek
adatai

saját
adatok-

ban
(aktuális
elöljáró)

felügye-
lete alatt
dolgozó
szervek
adatai

sze-
mélyre

cégre

4. elnök országos
hozzáférési jog

X X

5. bûnüldözési
tevékenységet
felügyelõ
elnökhelyettes

országos
hozzáférési jog

X X

6. bûnügyi fõigazgató
és szakmai
helyettese

országos
hozzáférési jog

X X

7. bûnüldözési,
bûnmegelõzési,
biztonsági és
felderítés-felügyeleti 
tevékenységet
irányító, felügyelõ,
ellenõrzõ szervezeti
egységének
vezetõje,
vezetõjének
helyettese és
osztályvezetõi

országos
hozzáférési jog

X X

8. pénzügyi
információs
szervezeti egység
vezetõje,
vezetõjének
helyettese és
osztályvezetõje

országos
hozzáférési jog

X X X X X X X X

9. pénzügyi
információs
szervezeti egység
tagjai

országos
hozzáférési jog

X X X X X

10. bûnügyi
informatikai
szervezeti egység
vezetõje,
vezetõjének
helyettese és
osztályvezetõje
(rendszerfejlesztés,
-felügyelet)

országos
hozzáférési jog

X X

11. Központi Hivatal
állományába tartozó 
felhatalmazott
személy 

országos
hozzáférési jog

X X

12. bûnügyi
fõigazgatóság
állományába
tartozó, vezetõ által
kijelölt személy

országos
hozzáférési jog

X X
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13. bûnüldözési,
bûnmegelõzési,
biztonsági és
felderítés-felügyeleti 
tevékenységet
ellenõrzõ szervezeti
egységének a tagja

országos
hozzáférési jog

X X

3. melléklet a 14/2011. (III. 25.) NGM rendelethez

A RobotzsaruNeo rendszer szabálysértési modulját kezelõ szervek és a hozzáférési jogosultságok

A B C D E F G H I J

1. Adatszolgáltatás
Priorálás

2. olvasás adatfelvitel módosítás

3.

Adatkezelõk Illetékesség

saját
adatok-

ban
(aktuális
elöljáró)

felügye-
lete alatt
dolgozó
szervek
adatai

saját
adatok-

ban
(aktuális
elöljáró)

felügye-
lete alatt
dolgozó
szervek
adatai

saját
adatok-

ban
(aktuális
elöljáró)

felügye-
lete alatt
dolgozó
szervek
adatai

sze-
mélyre

cégre

4. elnök országos
hozzáférési jog

X X X X

5. szabálysértési
tevékenységet
felügyelõ
elnökhelyettes

országos
hozzáférési jog

X X X X

6. szabálysértési,
tevékenységet
irányító, felügyelõ,
ellenõrzõ szervezeti
egységének
vezetõje,
vezetõjének
helyettese és
osztályvezetõi

országos
hozzáférési jog

X X X X X X X

7. biztonsági
tevékenységet
irányító, felügyelõ,
ellenõrzõ szervezeti
egységének
vezetõje,
vezetõjének
helyettese és
osztályvezetõi

országos
hozzáférési jog

X X X X

8. bûnügyi
informatikai
szervezeti egység
vezetõje,
vezetõjének
helyettese és
osztályvezetõje,
valamint a vezetõ
által kijelölt
személy(ek)
(rendszerfejlesztés
-felügyelet)

országos
hozzáférési jog

X X X X X X X
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9. Központi Hivatal
állományába tartozó 
felhatalmazott
személy

országos
hozzáférési jog

X X X X

10. szabálysértési
tevékenységet
irányító, felügyelõ,
ellenõrzõ szervezeti
egységének a tagja

országos
hozzáférési jog

X X X X X X X

11. a vámhatósági
feladatokat ellátó
középfokú
szerveinek vezetõi,
azok helyettesei,
a vezetõ által kijelölt
személyek

regionális
hozzáférési jog

X X X X X X

12. a vámhatósági
feladatokat ellátó
közép-, alsó-fokú
szerveinek,
kirendeltségeinek
vezetõi, a szerv
vezetõje által kijelölt 
személyek

helyi
hozzáférési jog

X X X X X

13. a vámhatósági
feladatokat ellátó
középfokú
szerveinek vezetõi,
azok helyettesei,
a vezetõ által kijelölt
személyek

országos
hozzáférési jog

X X

14. a vámhatósági
feladatokat ellátó
közép-, alsó fokú
szerveinek,
kirendeltségeinek
vezetõi, a szerv
vezetõje által kijelölt 
személyek

országos
hozzáférési jog

X X

15. EU külsõ határán
mûködõ
nyomozóhatósági
jogkörrel rendelkezõ 
vámszervek vezetõi,
azok helyettesei,
valamint a vezetõ
által kijelölt tagjai

helyi
hozzáférési jog

X X X

16. EU külsõ határán
mûködõ
nyomozóhatósági
jogkörrel rendelkezõ 
vámszervek vezetõi,
azok helyettesei,
valamint a vezetõ
által kijelölt tagjai

X X
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4. melléklet a 14/2011. (III. 25.) NGM rendelethez

A Határon Átlépõ Készpénzforgalom Nyilvántartást kezelõ szervek és a hozzáférési jogosultságok

A B C D E F G H

1.

Adatkezelõk Illetékesség

Adatszolgáltatás

2. olvasás adatfelvitel módosítás

3.

saját
adatokban

(aktuális
eljáró)

(adat-
átvitelt
végzõ

valamennyi 
szerv

adatai)
felügyelete 

alatt
dolgozó
szervek

saját
adatokban

(aktuális
eljáró)

felügyelete 
alatt

dolgozó
szervek
adatai

saját
adatokban

(aktuális
eljáró)

felügyelete 
alatt

dolgozó
szervek
adatai

4. elnök országos
hozzáférés
jog

– x – – – –

5. a rendészeti tevékenységet és 
a bûnüldözési tevékenységet
felügyelõ elnökhelyettes

országos
hozzáférés
jog

– x – – – –

6. a rendészeti tevékenységet
irányító, felügyelõ, ellenõrzõ
szervezeti egységének
vezetõje és az általa kijelölt
tagjai

országos
hozzáférési
jog

– x – – – –

7. a bûnügyi fõigazgató és
szakmai helyettese, valamint
bûnüldözési, bûnmegelõzési
és felderítés-felügyeleti
tevékenységet irányító,
felügyelõ, ellenõrzõ szervezeti 
egységének vezetõje által
kijelölt tagjai

országos
hozzáférési
jog

– x – – – –

8. pénzügyi információs
szervezeti egység vezetõje,
vezetõjének helyettese és
osztályvezetõje, valamint
a vezetõ által kijelölt tagjai

országos
hozzáférési
jog

– x – – – –

9. a vámhatósági feladatokat
ellátó középfokú szerveinek
vezetõi, a szerv vezetõje által
kijelölt személyek

regionális
hozzáférési
jog

– c – – – –

10. a rendszerfejlesztésért felelõs
szerv kijelölt tagjai

országos
hozzáférési
jog

c c – – – –

11. a vámhatósági feladatokat
ellátó közép-, alsó fokú
szerveinek, kirendeltségeinek
vezetõi, a szerv vezetõje által
kijelölt személyek

országos
hozzáférési
jog

x – x – x –

Megjegyzés:
X: AZ ADATOK TELJES KÖRÉRE VONATKOZÓ JOGOSULTSÁG.
C: A SZEMÉLYES ADATOK KIVÉTELÉVEL AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSI JOG.
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5. melléklet a 14/2011. (III. 25.) NGM rendelethez

A Bûnügyi Kockázatelemzõ Adatbázist (RABÁN) kezelõ szervek és a hozzáférési jogosultságok

A B

1. Felhasználó beosztása jogosultsági szint

2. NAV elnök K
3. NAV bûnügyi elnökhelyettes K
4. NAV bûnügyi fõigazgató és szakmai helyettese K
5. NAV bûnüldözési, bûnmegelõzési biztonsági és

felderítés-felügyeleti tevékenységet irányító,
felügyelõ, ellenõrzõ szervezeti egységének
vezetõje, vezetõjének helyettese és osztályvezetõi

K

6. NAV pénzügyi információs szervezeti egység
vezetõje, vezetõjének helyettese és osztályvezetõje

K

7. NAV bûnügyi ellátó szervezeti egység vezetõje,
vezetõjének helyettese és osztályvezetõje

K

8. NAV bûnügyi informatikai szervezeti egység
vezetõje, vezetõjének helyettese és osztályvezetõje

K

9. NAV Központi Hivatal állományába tartozó
felhatalmazott személy 

IA

10. NAV bûnügyi fõigazgatóság állományába tartozó,
vezetõje által kijelölt személy

IA

11. NAV bûnüldözési, bûnmegelõzési és
felderítés-felügyeleti tevékenységet ellenõrzõ
szervezeti egységének a tagja

IA

12. NAV a bûnügyi fõigazgatóság középfokú
szerveinek vezetõi, azok helyettesei, a vezetõ által
kijelölt személyek

IA

13. NAV a bûnügyi fõigazgatóság középfokú
szerveinek osztályvezetõi, pénzügyi nyomozók és
a szerv vezetõje által kijelölt személyek

IA

14. NAV a bûnügyi fõigazgatóság középfokú
szerveinek vezetõi, azok helyettesei, a vezetõ által
kijelölt személyek

IA

15. NAV a bûnügyi fõigazgatóság középfokú
szerveinek osztályvezetõi, pénzügyi nyomozók és
a szerv vezetõje által kijelölt személyek

IA

16. EU külsõ határán mûködõ nyomozóhatósági
jogkörrel rendelkezõ NAV vámszervek vezetõi, azok 
helyettesei, valamint a vezetõ által kijelölt tagjai

IA

17. NAV Vámhatósági feladatokat ellátó szerv vezetõi,
azok helyettesei, valamint a vezetõk által kijelölt
személyek 

IA

Hozzáférési jogosultságok:
K kötelezõ
IA igénylés alapján
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A vidékfejlesztési miniszter 20/2011. (III. 25.) VM rendelete
a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérõl, 
valamint a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról  szóló
89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl  szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  §-a (2) bekezdésének 9. és 17. pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § A növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ szerek
csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról  szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 45.  §-a
(1) bekezdése a) pontjának 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[a Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédõ szerek forgalomba hozataláról, valamint az ennek
módosításáról  szóló,]
„1. a Tanács 1997/57/EK, 2004/66/EK és 2005/25/EK, valamint a Bizottság 1993/71/EGK, 1994/37/EK, 1994/79/EK,
1995/35/EK, 1995/36/EK, 1996/12/EK, 1996/46/EK, 1996/68/EK, 2000/80/EK, 2001/21/EK, 2001/28/EK, 2001/36/EK,
2001/47/EK, 2001/49/EK, 2001/87/EK, 2001/99/EK, 2001/103/EK, 2002/18/EK, 2002/37/EK, 2002/48/EK, 2002/64/EK,
2002/81/EK, 2003/5/EK, 2003/23/EK, 2003/31/EK, 2003/39/EK, 2003/68/EK, 2003/70/EK, 2003/79/EK, 2003/81/EK,
2003/82/EK, 2003/84/EK, 2003/112/EK, 2003/119/EK, 2004/20/EK, 2004/30/EK, 2004/58/EK, 2004/97/EK irányelvvel
módosított 2004/60/EK, 2004/62/EK, 2004/63/EK, 2004/64/EK, 2004/65/EK, 2004/71/EK, 2004/99/EK, 2005/2/EK,
2005/3/EK, 2005/34/EK, 2005/53/EK, 2005/54/EK, 2005/57/EK, 2005/58/EK, 2005/72/EK, 2006/5/EK, 2006/6/EK,
2006/10/EK, 2006/16/EK, 2006/19/EK, 2006/39/EK, 2006/45/EK, 2006/76/EK, 2006/41/EK, 2006/64/EK, 2006/74/EK,
2006/75/EK, 2006/85/EK, 2006/131/EK, 2006/132/EK, 2006/133/EK, 2006/134/EK, 2006/135/EK, 2006/136/EK,
2007/5/EK, 2007/6/EK, 2007/21/EK, 2007/25/EK, 2007/31/EK, 2007/50/EK, 2007/52/EK, 2007/76/EK, 2008/40/EK,
2008/41/EK, 2008/44/EK, 2008/45/EK, 2008/66/EK, 2008/69/EK, 2008/70/EK, 2008/91/EK, 2008/107/EK, 2008/108/EK,
2008/113/EK, 2008/116/EK, 2008/125/EK, 2008/127/EK, 2009/11/EK, 2009/25/EK, 2009/37/EK, 2009/51/EK,
2009/70/EK, 2009/77/EK, 2009/82/EK, 2009/115/EK, 2009/116/EK, 2009/117/EK, 2009/146/EK, 2009/152/EK,
2009/153/EK, 2009/154/EK, 2009/155/EK, 2009/160/EU, 2010/2/EU 2010/14/EU, 2010/15/EU, 2010/17/EU, 2010/20/EU, 
2010/21/EU, 2010/25/EU, 2010/27/EU, 2010/28/EU, 2010/29/EU, 2010/34/EU, 2010/38/EU, 2010/39/EU, 2010/42/EU,
2010/54/EU, 2010/55/EU, 2010/56/EU, 2010/57/EU, 2010/58/EU, 2010/70/EU, 2010/77/EU, 2010/81/EU, 2010/82/EU,
2010/83/EU, 2010/85/EU, 2010/86/EU, 2010/87/EU, 2010/89/EU, 2010/90/EU, 2010/91/EU, 2010/92/EU, 2011/1/EU,
2011/2/EU, 2011/4/EU, 2011/5/EU és 2011/6/EU irányelvei.”

2.  § Az R. 1. számú mellékletének A. része e rendelet melléklete szerint módosul.

3.  § (1) Az R. 1. számú melléklete A. része 1. sorának 10. oszlopában a „2012. 09. 30.” szövegrész helyébe, 4. sorának
10. oszlopában a „2011. 10. 31.” szövegrész helyébe, 6. sorának 10. oszlopában a „2011. 12. 31.” szövegrész helyébe,
10. sorának 10. oszlopában a „2011. 07. 31.” szövegrész helyébe, 16. sorának 10. oszlopában a „2012. 09. 30.” szövegrész 
helyébe, 17. sorának 10. oszlopában a „2011. 10. 31.” szövegrész helyébe, 18. sorának 10. oszlopában a „2012. 09. 30.”
szövegrész helyébe, 23. sorának 10. oszlopában a „2011. 12. 31.” szövegrész helyébe, 24. sorának 10. oszlopában
a „2011. 07. 31.” szövegrész helyébe, 27. sorának 10. oszlopában a „2012. 09. 30.” szövegrész helyébe, 29. sorának
10. oszlopában a „2011. 05. 31.” szövegrész helyébe, 32. sorának 10. oszlopában a „2012. 09. 30.” szövegrész helyébe,
34. sorának 10. oszlopában a „2012. 12. 31.” szövegrész helyébe, 35. sorának 10. oszlopában a „2011. 06. 30.” szövegrész 
helyébe, 40. sorának 10. oszlopában a „2012. 06. 30.” szövegrész helyébe, 45. sorának 10. oszlopában a „2012. 06. 30.”
szövegrész helyébe, 46. sorának 10. oszlopában a „2012. 12. 31.” szövegrész helyébe, 52. sorának 10. oszlopában
a „2011. 12. 31.” szövegrész helyébe, 58. sorának 10. oszlopában a „2012. 09. 30.” szövegrész helyébe, 59. sorának
10. oszlopában a „2011. 06. 30.” szövegrész helyébe, 65. sorának 10. oszlopában a „2011. 06. 30.” szövegrész helyébe,
68. sorának 10. oszlopában a „2012. 09. 30.” szövegrész helyébe, 70. sorának 10. oszlopában a „2011. 10. 31.” szövegrész 
helyébe, 71. sorának 10. oszlopában a „2011. 10. 31.” szövegrész helyébe, 73. sorának 10. oszlopában a „2011. 12. 31.”
szövegrész helyébe, 79. sorának 10. oszlopában a „2012. 06. 30.” szövegrész helyébe, 84. sorának 10. oszlopában
a „2012. 06. 30.” szövegrész helyébe, 85. sorának 10. oszlopában a „2011. 12. 21.” szövegrész helyébe, 87. sorának
10. oszlopában a „2012. 06. 30.” szövegrész helyébe, 89. sorának 10. oszlopában a „2011. 07. 31.” szövegrész helyébe,
valamint a 91. sorának 10. oszlopában a „2011. 10. 31.” szövegrész helyébe a „2015. 12. 31.” szöveg lép.

(2) Az R. 1. számú melléklete A. része 298. sora 11. oszlopának A. része helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A. RÉSZ
Használata kizárólag gombaölõ szerként engedélyezhetõ.”
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4.  § (1) Az állatbetegségek bejelentésének rendjérõl  szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 8.  §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8.  § Ez a rendelet a következõ európai uniós jogszabályoknak  való megfelelést szolgálja:
a) a 807/2003/EK tanácsi rendelettel, valamint a 2004/216/EK és a 2008/650/EK bizottsági határozattal módosított,
az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentésérõl  szóló, 1982. december 21-i 82/894/EGK tanácsi irányelv;
b) az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos
betegségére vonatkozó külön intézkedések bevezetésérõl  szóló, 1992. december 17-i 92/119/EGK tanácsi irányelv.”

(2) Az R2. 1. számú melléklet A. része a következõ 36. ponttal egészül ki:
[A. Szárazföldi állatokat érintõ betegségek]
„36. Szarvasok epizootiás haemorrhagiás betegsége”

5.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

6.  § Ez a rendelet az Európai Unió következõ jogi aktusainak  való megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 2010/77/EU irányelve (2010. november 10.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az I. melléklet egyes

hatóanyagokkal kapcsolatos bejegyzéseire vonatkozó érvényességi idõk lejárta tekintetében történõ módosításáról,
b) a Bizottság 2010/81/EU irányelve (2010. november 25.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a 2-fenil-fenol

hatóanyag felhasználásának kiterjesztése tekintetében történõ módosításáról,
c) a Bizottság 2010/82/EU irányelve (2010. november 29.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a tetrakonazol

hatóanyag felhasználásának kiterjesztése tekintetében történõ módosításáról,
d) a Bizottság 2010/83/EU irányelve (2010. november 30.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a napropamid

hatóanyagként  való felvétele céljából történõ módosításáról,
e) a Bizottság 2010/85/EU irányelve (2010. december 2.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a cink-foszfid

hatóanyagként  való felvétele céljából történõ módosításáról, valamint a 2008/941/EK határozat módosításáról,
f) a Bizottság 2010/86/EU irányelve (2010. december 2.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a haloxyfop-P

hatóanyagként  való felvétele céljából történõ módosításáról,
g) a Bizottság 2010/87/EU irányelve (2010. december 3.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a fenbukonazol

hatóanyagként  való felvétele céljából történõ módosításáról, valamint a 2008/934/EK határozat módosításáról,
h) a Bizottság 2010/89/EU irányelve (2010. december 6.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a kinmerak

hatóanyagként  való felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK határozat módosításáról,
i) a Bizottság 2010/90/EU irányelve (2010. december 7.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a piridaben

hatóanyagként  való felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK határozat módosításáról,
j) a Bizottság 2010/91/EU irányelve (2010. december 10.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a metosulam

hatóanyagként  való felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK határozat módosításáról,
k) a Bizottság 2010/92/EU irányelve (2010. december 21.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a bromukonazol

hatóanyagként  való felvétele céljából történõ módosításáról,
l) a Bizottság 2011/1/EU irányelve (2011. január 3.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a 6-benziladenin

hatóanyagként  való felvétele céljából történõ módosításáról, valamint a 2008/941/EK határozat módosításáról,
m) a Bizottság 2011/2/EU irányelve (2011. január 7.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a miklobutanil hatóanyagként

 való felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK határozat módosításáról,
n) a Bizottság 2011/4/EU irányelve (2011. január 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a cikloxidim hatóanyagként

 való felvétele céljából történõ módosításáról, valamint a 2008/934/EK határozat módosításáról,
o) a Bizottság 2011/5/EU irányelve (2011. január 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a himexazol hatóanyagként

 való felvétele céljából történõ módosításáról és a 2008/934/EK határozat módosításáról,
p) a Bizottság 2011/6/EU irányelve (2011. január 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a buprofezin hatóanyagként

 való felvétele céljából történõ módosításáról,
q) a Tanács 92/119/EGK irányelve (1992. december 17.) az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló

általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések
bevezetésérõl.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 20/2011. (III. 25.) VM rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklete A. részének 305. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Sor-
szám

EU Nr.
Hatóanyag

megnevezése
Azonosító 

számok
IUPAC név Tisztaság

Hatálybalépés
idõpontja

Az alkalmazás
kezdõ idõpontja

A növényvédõ
szerek

újraértékelésének
határideje

Lejárat 
idõpontja

Speciális elõírások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

„305 305 2-fenilfenol
(beleértve
sóit is, mint
pl. a nátri-
umsót)

CAS-szám:
90-43-7
CIPAC-szám:
246

bifenil-2-ol ³ 998 g/kg 2010. 01. 01. 2011. 01. 01. 2014. 12. 31. 2019. 12. 31. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölõ szerként, betakarítás
után történõ zárttéri felhasználásra
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a 2-fenilfenolról  szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2009. november
27-én véglegesített, majd 2010. október
28-án módosított felülvizsgálati jelentésnek
és különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóságnak
külön figyelmet kell fordítania
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók
védelmére;
– arra, hogy a felhasználás feltételei között
szerepeljen megfelelõ személyi
védõfelszerelés használata;
– valamint arra, hogy az alkalmazás után
visszamaradt hulladékoldat kezelésére,
ideértve az áztatórendszer mosóvízét is,
megfelelõ hulladékkezelõ eljárásokat
alkalmazzanak. Amennyiben az engedélyezõ 
hatóság engedélyezi a szennyvíz
csatornarendszerbe  való kibocsátását,
biztosítja, hogy helyi kockázatértékelést
végezzenek.”
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2. Az R. 1. számú melléklete A. része a következõ 315–327. sorokkal egészül ki:

[Sor-
szám

EU Nr.
Hatóanyag

megnevezése
Azonosító 

számok
IUPAC név Tisztaság

Hatálybalépés
idõpontja

Az alkalmazás
kezdõ idõpontja

A növényvédõ
szerek

újraértékelésének
határideje

Lejárat 
idõpontja

Speciális elõírások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

„315 315 napropamid CAS-szám:
15299-99-7

(RS)-N,N-
dietil-2-
(1-naftil-
oxi)propiona
mid

³ 930 g/kg
(racém-keve-
rék) Jelentõs
szennyezõdés 
Toluol:
legfeljebb 
1,4 g/kg

2011. 01. 01. 2011. 07. 01. 2020. 12. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak gyomirtó szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a napropamidról  szóló, 
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi
Állandó Bizottság által 2010. október 28-án
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és
különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben
az engedélyezõ hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania
–  a szerrel foglalkozók biztonságára:
a felhasználás feltételei között szükség
szerint szerepelnie kell megfelelõ személyi
védõfelszerelés alkalmazására vonatkozó
követelménynek;
– a vízi szervezetek védelmére:
az engedélyezés feltételei között indokolt
esetben kockázatcsökkentõ intézkedéseknek 
– például pufferzónák kialakításának – is
szerepelniük kell;
– a 2-(1-naftil-oxi)propánsav
(a továbbiakban: NOPA) felszín alatti vízben
 való elõfordulása tekintetében a fogyasztók
biztonságára.
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316 319 cink-foszfid CAS-szám:
1314-84-7
CIPAC-szám:
69

tricink-
difoszfid

³ 800 g/kg 2011. 05. 01. 2011. 11. 01. 2015. 04. 30. 2021. 04. 30. A. RÉSZ
Kizárólag rágcsálóirtó szerként  való
használata engedélyezett, csalétektartó
dobozokban vagy célterületeken
elhelyezett, felhasználásra kész csalétek
formájában.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a cink-foszfidról  szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi
Állandó Bizottság által 2010. október 28-án
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és
különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben
az engedélyezõ hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania a nem
célszervezetek védelmére. Szükség szerint
kockázatcsökkentõ intézkedéseket kell
alkalmazni, különösen a csalétkek
terjedésének megakadályozása érdekében
olyan esetben, amikor a csalétek tartalmának 
csak egy része került elfogyasztásra.
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317 314 haloxyfop-P CAS-szám:
Sav:
95977-29-0
Észter:
72619-32-0
CIPAC-szám:
Sav: 526
Észter:
526.201

Sav: (R)-2-
[4-(3-kloro-5-
trifluor-metil-
2-piridil-
oxi)fenoxi]pr
opánsav
Észter: metil-
(R)-2-[4-(3-
klór-5-
trifluor-metil-
2-piridil-
oxi)fenoxi]pr
opionát

³ 940 g/kg
(Haloxyfop-
P- metil-
észter)

2011. 01. 01. 2011. 07. 01. 2020. 12. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak gyomirtó szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a haloxyfop-P-rõl
 szóló, az Élelmiszerlánc- és
Állategészségügyi Állandó Bizottság által
2010. október 28-án véglegesített
felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben
az engedélyezõ hatóság különös figyelmet
fordít:
– a szerrel foglalkozók biztonságára:
a felhasználás feltételei között szerepelnie
kell megfelelõ személyi védõfelszerelés
alkalmazására vonatkozó követelménynek;
– a vízi szervezetek védelmére:
az engedélyezés feltételei között indokolt
esetben kockázatcsökkentõ intézkedéseknek 
– például pufferzónák kialakításának – is
szerepelniük kell;
– a DE-535 piridinol és DE-535 piridinon
metabolitok felszín alatti vízben  való
elõfordulása tekintetében a fogyasztók
biztonságára.
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318 320 fenbukonazol CAS-szám:
114369-43-6
CIPAC-szám:
694

(R,S) 4-(4-
klór-fenil)-2-
fenil-2- (1H-
1,2,4-triazol-
1-ilmetil)buti-
ronitril

³ 965 g/kg 2011. 05. 01. 2011. 11. 01. 2015. 04. 30. 2021. 04. 30. A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölõ szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a fenbukonazolról
 szóló, az Élelmiszerlánc- és
Állategészségügyi Állandó Bizottság által
2010. október 28-án véglegesített
felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben
az engedélyezõ hatóság különös figyelmet
fordít:
– a szerrel foglalkozók biztonságára,
továbbá annak biztosítására, hogy adott
esetben a felhasználás feltételei között
szerepeljen megfelelõ személyi
védõfelszerelés használata;
–  a fogyasztók étkezési expozíciójára
a triazolból származó metabolitok (TDM- ek)
maradékanyagai tekintetében;
– a vízi szervezeteket és az emlõsöket érintõ 
kockázatra. Az alkalmazás feltételei között
szükség esetén kockázatcsökkentõ
intézkedéseknek is szerepelniük kell.
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319 316 kinmerak CAS-szám:
90717-03-6
CIPAC-szám:
563

7-klór-3-
metilkinolin-
8- karbonsav

³ 980 g/kg 2011. 05. 01. 2011. 11. 01. 2015. 04. 30. 2021. 04. 30. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a kinmerakról  szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi
Állandó Bizottság által 2010. október 28-án
véglegesített felülvizsgálati jelentésben és
különösen annak I. és II. függelékében
található következtetéseket.
Ebben az átfogó értékelésben
az engedélyezõ hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania:
– a felszín alatti víz védelmére, ha
a hatóanyagot érzékeny talaj-és/vagy
éghajlati adottságokkal rendelkezõ
régiókban alkalmazzák;
– a fogyasztók étrendi expozíciójára
a vetésforgóban következõ növényekben
lévõ kinmerak (és metabolitjai)
maradványaival szemben;
– a vízi szervezeteket fenyegetõ kockázatra
és a földigilisztákat fenyegetõ hosszú távú
kockázatra. Az alkalmazás feltételei között
szükség esetén kockázatcsökkentõ
intézkedéseknek is szerepelniük kell.
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320 318 piridaben CAS-szám:
96489-71-3
CIPAC-szám:
583

2-terc-butil-
5-(4-terc-
butil-benzil-
tio)-4-klór-
pirididazin-
3(2H)-on

> 980 g/kg 2011. 05. 01. 2011. 11. 01. 2015. 04. 30. 2021. 04. 30. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag rovarölõ és atkaölõ
szerként engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a piridabenre
vonatkozó, az Élelmiszerlánc- és
Állategészségügyi Állandó Bizottság által
2010. október 28-án véglegesített
felülvizsgálati jelentésben és különösen
annak I. és II. függelékében található
következtetéseket.
Ebben az átfogó értékelésben
az engedélyezõ hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania:
– a felhasználók biztonságára és annak
biztosítására, hogy a felhasználási feltételek
elõírják adott esetben a megfelelõ személyi
védõfelszerelések használatát,
– a vízi szervezeteket és emlõs állatokat
fenyegetõ kockázatra,
– a célcsoportba nem tartozó ízeltlábúakat,
köztük a háziméheket fenyegetõ kockázatra.
Az engedélyezés feltételei között
kockázatcsökkentõ intézkedéseknek is
szerepelniük kell, és szükség esetén
monitoring programokat kell indítani
a háziméhek piridabennel szembeni
tényleges expozíciójának vizsgálatára
a háziméhek gyûjtõterületein, illetve
a méhészek által használt területeken.
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321 317 metosulam CAS-szám:
139528-85-1
CIPAC-szám:
707

2’,6’-diklór-
5,7-dimetoxi-
3’-metil[1,2,4]
triazol-[1,5-a]
pirimidin-2-
szulfon-anilid

³ 980 g/kg 2011. 05. 01. 2011. 11. 01. 2015. 04. 30. 2021. 04. 30. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a metosulamra
vonatkozó, az Élelmiszerlánc- és
Állategészségügyi Állandó Bizottság által
2010. október 28-án véglegesített
felülvizsgálati jelentésben és különösen
annak I. és II. függelékében található
következtetéseket.
Ebben az átfogó értékelésben
az engedélyezõ hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania:
– a felszín alatti víz védelmére, ha
a hatóanyagot érzékeny talaj-és/vagy
éghajlati adottságokkal rendelkezõ
régiókban alkalmazzák;
– a vízi szervezeteket fenyegetõ kockázatra;
– a kezelt területekkel határos területen
a nem célnövényeket fenyegetõ kockázatra.
Az alkalmazás feltételei között szükség
esetén kockázatcsökkentõ intézkedéseknek
is szerepelniük kell.
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322 322 6-benzilade-
nin

CAS-szám:
1214-39-7
CIPAC-szám:
829

N6 -benzila-
denin

³ 973 g/kg 2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak növényi
növekedésszabályozóként engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a 6-benziladeninrõl
 szóló, az Élelmiszerlánc- és
Állategészségügyi Állandó Bizottság által
2010. november 23-án véglegesített
felülvizsgálati jelentés és különösen annak
I. és II. függeléke következtetéseit.
Ezen általános értékelés során
az engedélyezõ hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania a vízi szervezetek
védelmére. Adott esetben
kockázatcsökkentõ intézkedéseket (például
pufferzónák kialakítása) kell alkalmazni.
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323 323 bromukonaz
ol

CAS-szám:
116255-48-2
CIPAC-szám:
680

1-[(2RS,4RS:2
RS,4SR)-4-
bróm-2-(2,4-
diklór-fenil)-
tetrahidro-
furfuril]-1H-
1,2,4-triazol

³ 960 g/kg 2011. 02. 01. 2011. 07. 01. 2021. 01. 31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gombaölõ szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a bromukonazolról
 szóló, az Élelmiszerlánc- és
Állategészségügyi Állandó Bizottság által
2010. november 23-án véglegesített
felülvizsgálati jelentésnek, és különösen I. és
II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben
az engedélyezõ hatóság különös figyelmet
fordít:
– a szert kezelõ személyek biztonságára, és
biztosítania kell, hogy a felhasználás
feltételei között adott esetben szerepeljen
a megfelelõ személyi védõfelszerelés
alkalmazására vonatkozó követelmény;
– a vízi szervezetek védelmére.
Az engedélyezés feltételei között szükség
szerint kockázatcsökkentõ intézkedéseknek
– például pufferzónák kialakításának – is
szerepelniük kell.
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324 324 miklobutanil CAS-szám:
88671-89-0
CIPAC-szám:
442

RS-2-(4-klór-
fenil)-2-(1H-
1,2,4-triazol-
1-il-
metil)hexán-
nitril

³ 925 g/kg
A technikai
tisztaságú
anyagban
az 1-metil-
pirrolidin-
2-on
szennyezõdés 
nem lépheti
túl az 
1 g/kg-ot.

2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölõ szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állategészségügyi Állandó Bizottság által
2010. november 23-án véglegesített
felülvizsgálati jelentés és különösen annak
I. és II. függelékének a miklobutanilról  szóló
következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben
az engedélyezõ hatóság különös figyelmet
fordít a szerrel foglalkozók biztonságára,
továbbá annak biztosítására, hogy adott
esetben a felhasználás feltételei között
szerepeljen megfelelõ személyi
védõfelszerelés használata. Az alkalmazás
feltételei között szükség esetén
kockázatcsökkentõ intézkedéseknek is
szerepelniük kell.
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325 321 cikloxidim CAS-szám:
101205-02-1
CIPAC-szám:
510

(5RS)-2-
[(EZ)-1-
(etoxi-imino)
butil]-3-
hidroxi-5-
[(3RS)-tian-
3-il]ciklohex-
2-én-1-on

³ 940 g/kg 2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a cikloxidimrõl  szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi
Állandó Bizottság által 2010. november
23-án véglegesített felülvizsgálati
jelentésnek és különösen annak I. és
II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben
az engedélyezõ hatóság különös figyelmet
fordít a nem célnövények
veszélyeztetettségére. Az alkalmazás
feltételei között szükség esetén
kockázatcsökkentõ intézkedéseknek is
szerepelniük kell.
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326 318 himexazol CAS-szám:
10004-44-1
CIPAC-szám:
528

5-metil-
izoxazol-3-ol
(vagy 5-
metil-1,2-
oxazol-3-ol)

³ 985 g/kg 2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2015. 05. 31. 2021. 05. 31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag speciális
vetõmagkezelõ (csávázó) létesítményekben
a cukorrépa- vetõmag drazsírozásához
gombaölõ szerként engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a himexazolról  szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi
Állandó Bizottság által 2010. november
23-án véglegesített felülvizsgálati
jelentésnek és különösen annak I. és
II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben
az engedélyezõ hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania:
– a szerrel foglalkozók és a dolgozók
biztonságára. Az engedélyezés feltételei
között szükség esetén óvintézkedéseknek is
szerepelniük kell;
– a magevõ madarakat és az emlõsöket
érintõ kockázatra. Az alkalmazás feltételei
között szükség esetén kockázatcsökkentõ
intézkedéseknek is szerepelniük kell.
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[Sor-
szám

EU Nr.
Hatóanyag

megnevezése
Azonosító 

számok
IUPAC név Tisztaság

Hatálybalépés
idõpontja

Az alkalmazás
kezdõ idõpontja

A növényvédõ
szerek

újraértékelésének
határideje

Lejárat 
idõpontja

Speciális elõírások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

327 325 buprofezin CAS-szám:
953030-84-7
CIPAC-szám:
681

(Z)-2-terc-
butilimino-3-
izopropil-5-
fenil-1,3,5-
tiadiazinan-
4-on

³ 985 g/kg 2011. 02. 01. 2011. 08. 01. 2021. 01. 31. A. RÉSZ
Kizárólag rovarölõ és atkaölõ szerként  való
használata engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állategészségügyi Állandó Bizottságban
2010. november 23-án véglegesített,
a buprofezinre vonatkozó felülvizsgálati
jelentésben és különösen annak I. és
II. függelékében található megállapításokat.
Az átfogó értékelésben az engedélyezõ
hatóság külön figyelmet fordít:
a) a szerrel foglalkozók és más dolgozók
biztonságára. Gondoskodnak arról, hogy
adott esetben a felhasználás feltételei között 
szerepeljen megfelelõ személyi
védõfelszerelés használata;
b) a fogyasztók étkezési expozíciójára
a feldolgozott élelmiszerben lévõ
buprofezin-metabolitok (anilin)
tekintetében;
c) megfelelõ várakozási idõ alkalmazására
vetésforgóban termesztett melegházi
növényeknél;
d) a vízi szervezetek védelmére.
Gondoskodik arról, hogy az engedély
feltételei között adott esetben szerepeljenek 
megfelelõ kockázatcsökkentõ intézkedések.”
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A vidékfejlesztési miniszter 21/2011. (III. 25.) VM rendelete
a tejtermelõket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2011. évi különleges
támogatás igénybevételének szabályairól

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § a) és b) pontjaiban
meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1.  § (1) E rendelet alkalmazásában:
1. gazdasági szempontból sérülékeny terület:

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl  szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
szerinti település,

b) a kedvezményezett térségek besorolásáról  szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet szerinti kistérség,
c) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. Tengelye (LEADER) szempontjából lehatárolt vidéki

térségek, valamint
d) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában meg valósuló támogatások esetében 

a kedvezõtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról  szóló
24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet szerinti település;

2. környezeti szempontból érzékeny terület:
a) az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett földrészletekrõl

 szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet hatálya alá tartozó terület, valamint
b) a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelmérõl  szóló 27/2006. (II. 7.) Korm.

rendelet szerinti nitrátérzékeny terület;
3. különleges támogatás: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott

közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére
meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK
rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló 2009. január 19-i
73/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) 68. cikk 1. bekezdés b) pontja szerinti
tej termeléséhez kötött különleges támogatás.

(2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmak értelmezése tekintetében a tehéntej termékpálya szabályozásában
alkalmazott kvótarendszerrõl  szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: tejkvóta-rendelet) 1.  §-ának
rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.  § (1) A beszállítási, illetve közvetlen értékesítési tejkvótával rendelkezõ tejtermelõ a saját gazdaságában a 2010/2011.
kvótaévben megtermelt, és ténylegesen értékesített tej után – legfeljebb a tejkvóta nyilvántartás szerint 2011. március 
31-én rendelkezésére álló tejkvóta mértékéig – különleges támogatást vehet igénybe.

(2) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termelõk gazdaságátadásához nyújtandó
támogatás részletes feltételeirõl  szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelemre
hozott jogerõs támogatási határozat alapján átadott teljes gazdaság tekintetében az átadó gazdaságában
a 2010/2011. kvótaévben megtermelt és ténylegesen értékesített tej, valamint a tejkvóta nyilvántartás szerint 2011.
március 31-én az átadó rendelkezésére álló tejkvóta alapján a teljes gazdaságot átvevõ termelõ jogosult a különleges
támogatás igénybevételére, az 5.  § (1) bekezdés szerinti támogatási kérelem benyújtására.

3.  § (1) A különleges támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kérelmezõ:
a) a támogatási kérelmében szereplõ értékesített tej vonatkozásában az állatok tenyészetének állattartójaként

– a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelölésérõl, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl
 szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet (a továbbiakban: szarvasmarha ENAR rendelet) 2.  § 9. pontja szerinti Magyar
ENAR-szám feltüntetésével – szerepeljen a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban,

b) gazdasága gazdasági szempontból sérülékeny területen vagy környezeti szempontból érzékeny területen
legyen, és
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c) a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában megfeleljen a tejkvóta-rendelet szerinti tejtermelõ
fogalmának.

(2) A támogatás kifizetésének feltétele, hogy a tejtermelõ legalább 1 hektár SAPS támogatásra jogosult területtel
rendelkezzen.

(3) Jogosult a különleges tejtámogatásra az a tejtermelõ, aki vagy amely felszámolási, végelszámolási vagy
adósságrendezési eljárás alatt áll feltéve, hogy az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

4.  § (1) A különleges támogatás forrása az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapnak az Európai Bizottság által meghatározott
pénzügyi kerete.

(2) A különleges támogatás alapjául szolgáló a tejtermelõ által értékesített tej mennyiségét a felvásárlónak történõ
beszállítás esetén a tejkvóta-rendelet 2. mellékletének 1.1 pontja alapján alkalmazott zsírkorrekciót követõen,
közvetlen értékesítés esetén az értékesített folyadéktej és az értékesített tejtermékek folyadéktejre átszámított
egyenértékének összesített mennyiségét a tejkvóta-rendelet 2. mellékletének 1.2 pontja alapján kell megállapítani.

(3) A különleges támogatás mértékét az (1) bekezdés szerinti pénzügyi keret és az összes támogatási kérelmet benyújtó
tejtermelõ által a 2.  § (1) bekezdés szerint értékesített összes tejmennyiség alapján külön jogszabály határozza meg.

5.  § (1) A támogatási kérelmet 2011. május 15-éig a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)
központi szerve által rendszeresített és az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon kell benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minõsül.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem

a) a tejtermelõ személyazonosságának megállapítására szolgáló adatokat,
b) a tejtermelõ által értékesített tej mennyiségét,
c) az ENAR rendelet szerinti tenyészetkódot,
d) a gazdaság tejtermelési tevékenységének helyrajzi szám szerint megjelölt helyét, és
e) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenõrzési

rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
közvetlen támogatási rendszerek keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében,
a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról  szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban:
1122/2009/EK bizottsági rendelet) 18. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot

tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell

a) a tejnek felvásárló részére történõ értékesítése esetén a felvásárló által a tejtermelõre vonatkozóan a tejkvóta
rendelet szerinti jelentés adattartalmának megfelelõen kiállított igazolást; vagy

b) a tejnek Magyarország területérõl értékesítés céljából történõ kiszállítása esetén a kiszállított tej mennyiségének
és minõségének (zsírtartalmának) megállapítására alkalmas számlákon alapuló nyilatkozatot.

6.  § Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi
költségvetésbõl finanszírozott egyes támogatások 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási
szabályokról  szóló VM rendeletben foglaltakat az e rendeletben foglaltak szerinti eltéréssel, illetve kiegészítéssel kell
megfelelõen alkalmazni az alábbiak vonatkozásában:
a) a kérelem adataiban bekövetkezett változás bejelentésére,
b) módosításra,
c) pontosításra,
d) adminisztratív és fizikai ellenõrzésre,
e) a döntésre,
f) jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszatérítésére,
g) támogatás kifizetésére, valamint
h) a jogkövetkezmények halmozódása tekintetében.

7.  § Az MVH az e rendelet, valamint a tejkvóta-rendelet 14.  §-ában elõírt éves jelentések és az e rendelet alapján elszámolt
tej mennyiség vonatkozásában keresztellenõrzést végez.
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8.  § (1) Az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior)  miatti igazolási kérelem kizárólag az MVH központi szerve által rendszeresített
nyomtatványon nyújtható be.

(2) Az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) eseteire, valamint annak igazolására az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 75. cikk 
(2) bekezdésében, valamint az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint
egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról  szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeletben foglaltakat kell
alkalmazni.

9.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

10.  § Ez a rendelet
a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási

rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes
támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról,
valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi
rendelet, és

b) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezõgazdasági termelõk részére
meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról  szóló, 2009. október 29-i 1121/2009/EK bizottsági rendelet,

c) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes
támogatási rendszerek létrehozásáról  szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében elõírt egységes támogatási
rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról  szóló, 2009. október 29-i 1120/2009/EK
bizottsági rendelet, és

d) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenõrzési
rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
közvetlen támogatási rendszerek keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében,
a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról  szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

11.  § Hatályát veszti a tejtermelõket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2010. évi különleges támogatás
igénybevételének szabályairól  szóló 28/2010. (III. 30.) FVM rendelet.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 22/2011. (III. 25.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból,
valamint a központi költségvetésbõl finanszírozott egyes támogatások 2011. évi igénybevételével
kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3) bekezdés a) és p) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § a) és
b) pontjaiban meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1.  § E rendelet és a hatálya alá tartozó támogatási jogcímek alkalmazásában:
1. adatváltozás: az egységes kérelem módosítása, pontosítása, visszavonása, a vis maior tényének bejelentése,

a hasznosító személyében bekövetkezõ változás bejelentése, valamint a másodvetés bejelentése;
2. állandó legelõ: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen

támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
egyes támogatási rendszerek létrehozásáról  szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében elõírt egységes támogatási
rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról  szóló, 2009. október 29-i 1120/2009/EK
bizottsági rendelet 2. cikk c) pontja szerinti földterület;

3. bejelentett tábla: a mezõgazdasági parcellán belüli, az ügyfél által az egységes kérelemben bejelentett legkisebb,
azonos hasznosítású összefüggõ földterület, amelyen egy földhasználó egy növényfajt termeszt, beleértve
a takarmánykeverékeket és a vegyesgyümölcsösöket is, valamint amelyet nem metszhet kötelezettségvállalással
érintett terület;

4. egybemûvelt tábla: olyan, egy fizikai blokk területén belül több ügyfél által azonos növénykultúra termesztésére
használt, azonos hasznosítású összefüggõ földterület, amelyen belül az egyes mezõgazdasági termelõk által
hasznosított területek határai a fizikai ellenõrzés során nem különíthetõek el;

5. egységes kérelem: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen
támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet
módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK
tanácsi rendelet (a továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) 19. cikke, a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös 
megfeleltetés, a moduláció, és az integrált igazgatási és ellenõrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben
létrehozott, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történõ
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek
a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történõ
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról  szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági
rendelet (a továbbiakban: 1122/2009/EK bizottsági rendelet) 2. cikk (11) bekezdése, valamint a vidékfejlesztési
támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenõrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása
tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról  szóló,
2011. január 27-i 65/2011/EU bizottsági rendelet 8. cikke szerinti kérelem az elektronikusan és papír alapon benyújtott
kérelemrészekkel együtt;

6. fizikai blokk: a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrõl  szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban:
MePAR rendelet) 1.  § a) pontjában meghatározott terület;

7. hasznosítás: a mezõgazdasági földterületnek adott jogcímekben elõírt növénykultúrával, növényfajjal, növényfajtával
vagy azok keverékével történõ hasznosítása, pihentetése az egységes területalapú támogatások és egyes
vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához
szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre  való átváltási arányának meghatározásáról  szóló 50/2008. 
(IV. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: HMKÁ rendelet) 1. számú mellékletében foglalt elõírások betartása mellett;

8. jogszerû földhasználó: a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól  szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
szerinti földhasználati nyilvántartásba (a továbbiakban: földhasználati nyilvántartás) – amennyiben e rendelet 2.  §
(1) bekezdése szerinti, az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek –
a tárgyév június 9-ei dátum szerinti állapotnak megfelelõen földhasználóként bejegyzett ügyfél, vagy az az ügyfél,
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akinek földhasználati joga önhibáján kívüli okból nem került a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre és
a földhasználati jogosultságát igazoló egyéb bizonyító erejû okirattal rendelkezik;

9. kölcsönös megfeleltetés: a közvetlen mezõgazdasági támogatások, valamint az egyes vidékfejlesztési és borpiaci
támogatások egységes feltételrendszere, amely a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelményekbõl és a Helyes
Mezõgazdasági és Környezeti Állapot elõírásaiból, továbbá az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeirõl  szóló 61/2009. (V. 14.)
FVM rendelet (a továbbiakban: agrár-környezetgazdálkodási rendelet) alapján igénybe vehetõ támogatás esetén
a tápanyag-gazdálkodásra, valamint a növényvédõszer-használatra vonatkozó minimumkövetelményekbõl áll;

10. kötelezettségvállalással érintett, egybefüggõ terület: egyes támogatások esetén a többéves kötelezettségvállalással
érintett összefüggõ, a MePAR rendszerben a fizikai blokkon belül, ügyfélhez köthetõ, térképileg egyértelmûen
lehatárolt terület;

11. KR dokumentum: az egységes kérelem adatait és beadásának idejét tartalmazó, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban: MVH) által – az értesítési tárhelyen keresztül – a kérelmet az ügyfélkapun keresztül benyújtott
személy számára küldött elektronikus dokumentum;

12. mezõgazdasági parcella: az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 2. cikk (1) bekezdése szerinti terület, adott támogatási
jogcím sajátosságait figyelembe véve egy tábla területe;

13. módosítás: a támogatási igény növelésére irányuló adatváltozás bejelentése;
14. nem mezõgazdasági hasznosítású terület: a katonai hasznosítású terület a haszonbérbe adott terület kivételével,

a reptér, az árvízvédelmi területek (védtöltések területe vagy egyéb terep feletti vízszintet tartó gátak), valamint
az épített mûtárgy;

15. pontosítás: a módosításon kívül minden más adatváltozás bejelentése, ideértve a hátrányos jogkövetkezmény
mellõzésére vagy csökkentésére irányuló bejelentést is, amelynek tárgya nem visszavonás, nem vis maior bejelentés
vagy a hasznosító személyében bekövetkezett változás;

16. referenciaterület: a támogatható terület, valamint az egybemûvelt tábla;
17. referenciaterület mérete: a támogatható terület mérete, valamint az egybemûvelt tábla fizikai ellenõrzés során mért

területe;
18. támogatható terület: a MePAR rendelet 1.  § g) pontja szerinti terület;
19. technikai közremûködõ: a megyei Kormányhivatal mezõgazdasági szakigazgatási szervének munkatársa, a kerületi

állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal falugazdász munkatársa vagy a Magyar Agrárkamara agrárkamarai
tanácsadója.

2. Hatály

2.  § (1) E rendelet hatálya az alábbi jogcímek alapján igénybe vehetõ támogatásokra terjed ki:
1. az egységes területalapú támogatás;
2. az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó, rizstermesztésre vonatkozó, termeléshez kötött kiegészítõ

nemzeti támogatás;
3. az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó héjas gyümölcsûekre vonatkozó kiegészítõ nemzeti

támogatás;
4. feldolgozóipari célú málna- és földieper-termesztés támogatásáról  szóló 29/2008. (III. 18.) FVM rendelet alapján

igénybe vehetõ támogatás;
5. az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezõgazdasági termelõknek

nyújtott elkülönített cukortámogatásról  szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás;
6. az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezõgazdasági termelõknek

nyújtott, az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, elkülönített zöldség-gyümölcs támogatásról 
 szóló 22/2008. (II. 28.) FVM rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás;

7. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezõtlen adottságú területeken történõ gazdálkodáshoz 
nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól  szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján
igénybe vehetõ támogatás;

8. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történõ gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól  szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet alapján igénybe
vehetõ támogatás;
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9. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági területek erdõsítéséhez nyújtandó
támogatás igénybevételének részletes szabályairól  szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján igénybe vehetõ
támogatás;

10. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól  szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás;

11. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerûsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl  szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás;

12. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények
telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl  szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet
alapján igénybe vehetõ támogatás;

13. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelõ, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehetõ
támogatás;

14. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezõgazdasági területek
erdõsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól  szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet
alapján igénybe vehetõ támogatás;

15. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások
igénybevételének részletes szabályairól  szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás;

16. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezõgazdasági földterületeken 
történõ elsõ létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól  szóló 46/2009. (IV. 16.)
FVM rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás;

17. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdõ-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl  szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás;

18. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdõszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl  szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás;

19. a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból
finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról  szóló
29/2010. (III. 30.) FVM rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás;

20. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl  szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás;

21. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerûsítéséhez, korszerû
ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl  szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet
alapján igénybe vehetõ támogatás.

(2) Az (1) bekezdésében felsorolt jogcímek igénylõin kívül az egységes kérelmen kell bejelenteniük az összes,
a hasznosításukban lévõ mezõgazdasági területet a 3.  § (2)–(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen azon
ügyfeleknek, akik
a) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre

vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl  szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban:
1234/2007/EK tanácsi rendelet) 85p. cikke szerinti, „a szõlõültetvények kivágásának ellentételezéseként nyújtott
támogatást”, a 103q. cikke szerinti, „a szõlõültetvények szerkezetátalakításhoz” nyújtott támogatást igénylik, és
rendelkeznek mezõgazdasági területtel;

b) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 85p. cikke szerinti, „a szõlõültetvények kivágásának ellentételezéseként
nyújtott támogatást”, valamint a 103q. cikke szerinti, „a szõlõültetvények szerkezetátalakításhoz” nyújtott
támogatást nyertek el, a támogató határozat kiállítását követõen 3 éven keresztül, az 1234/2007/EK tanácsi
rendelet 85t. és 103z. cikkei szerint.

(3) Az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályokban és az e rendeletben elõírt rendelkezések eltérése esetén
az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(4) Az egységes kérelem az (1) bekezdés 1–8. pontjaiban felsorolt jogcímek esetében a támogatási és kifizetési kérelmet,
az (1) bekezdés 9–21. pontjaiban felsorolt jogcímek esetében a kifizetési kérelmet foglalja magában.
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3. Az egységes kérelem tartalma

3.  § (1) Az egységes kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az ügyfél támogatási és kifizetési igényét a 2.  § (1) bekezdésben foglalt támogatási jogcímek vonatkozásában,
b) a támogatásra  való jogosultság megállapításához szükséges adatokat.

(2) Az egységes kérelmet az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 12–13. cikkei és 20. cikk (3) bekezdése szerint kell
összeállítani. Az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés d) pontjában részletezett területadatok
megadására vonatkozó kötelezettséget – a 2.  § (1) bekezdés 14. és 17–18. pontjai szerinti jogcímek kivételével –
az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus, továbbá a bejelentett tábla numerikus és grafikus
azonosításával, valamint a bejelentett táblák hasznosítására vonatkozó adatok megadásával kell teljesíteni. A 2.  §
(1) bekezdés 9–13., 16. és 21. pontjai szerinti jogcímek esetében a területadatokat az ügyfélnek a rendelkezésére álló,
a koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzõkönyvnek megfelelõ adatok feltüntetésével kell megadnia.

(3) Az ügyfél az egységes kérelemben köteles megjelölni az általa hasznosított összes támogatható és nem támogatható
mezõgazdasági területet. A bejelentési kötelezettség vonatkozik az egyes támogatási jogcímekre vonatkozóan
meghatározott, minimális támogatható méretet el nem érõ mezõgazdasági táblára is.

(4) A bejelentett táblát grafikus azonosításkor úgy kell megadni, hogy az ne metssze
a) a fizikai blokk és a támogatható terület határát, kivéve, ha az ügyfél a MePAR rendelet 7.  § (4) bekezdése szerinti

változásvezetési kérelem benyújtását a grafikus azonosítással egyidejûleg kezdeményezi, és
b) az agrár-környezetgazdálkodási rendelet alapján igénybe vehetõ támogatás esetén a kötelezettség- vállalással

érintett egybefüggõ területei határát.

4.  § Az ügyfélnek az egységes kérelemben meg kell jelölnie azokat a bejelentett táblákat, amelyeken öntözési
tevékenységet kíván végezni.

4. Az egységes kérelem benyújtásának szabályai

5.  § (1) Egységes kérelmet az a mezõgazdasági termelõ nyújthat be, aki a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában
e rendelet 1.  § 8. pontja alapján jogszerû földhasználónak minõsül. Az ügyfél földhasználati jogosultságát az MVH
a jogosultságra irányuló ellenõrzései során vizsgálja.

(2) Az ügyfél az egységes kérelmét a tárgyév május 15-éig ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton köteles benyújtani.
Az egységes kérelem elektronikus benyújtásával egyidejûleg annak egyes mellékleteit – ha az adott támogatási
jogcímre vonatkozó jogszabály vagy e rendelet annak csatolását elõírja – papír alapon kell benyújtani az MVH-hoz,
a 2.  § (1) bekezdés 9–10., 14., és 16–18. pontjai szerinti jogcímek esetén az erdõrészlet fekvése szerint területileg
illetékes erdészeti hatósághoz.

(3) Az egységes kérelemben változtatásokat tárgyév május 15-éig szankció nélkül lehet megtenni.
(4) Az elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással történõ benyújtási kötelezettség a (2) bekezdésben foglaltakon kívül

kiterjed az adatváltozás bejelentésére is a módosítás, a pontosítás, a visszavonás, a másodvetés bejelentése, és a vis
maior kérelem vonatkozásában. A mellékletekre vonatkozó adatváltozásokat és a hasznosító személyében
bekövetkezett változást az ügyfélnek papír alapon kell benyújtania az MVH-hoz, a 2.  § (1) bekezdés 9–10., 14., és
16–18. pontjai szerinti jogcímek esetén az erdõrészlet fekvése szerint területileg illetékes erdészeti hatósághoz.
A másodvetés elektronikus úton történõ bejelentése egyben az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól  szóló 61/2009. (V. 14.)
FVM rendelet 16.  § (7) bekezdés b) pontjában elõírt bejelentési kötelezettség teljesítését is jelenti.

(5) Az egységes kérelem ügyfélkapus azonosítással az MVH honlapján található elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás
segítségével nyújtható be, amely az MVH honlapján vagy a kormányzati portálon keresztül érhetõ el.

(6) Ha az egységes kérelem elektronikus úton történõ benyújtása alkalmával az ügyfél helyett annak meghatalmazottja
jár el, akkor a meghatalmazott – a képviseleti jogosultságának (7) bekezdés szerinti igazolását követõen – saját
ügyfélkapuját használja a meghatalmazó ügyfél egységes kérelmének benyújtására. Az egységes kérelem
elektronikus továbbítását megelõzõen a meghatalmazottnak az MVH által vezetett Egységes Mezõgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) regisztráltatnia kell magát és
az eljárására vonatkozó meghatalmazást be kell nyújtania az MVH-hoz. A meghatalmazottat az eljárásra az MVH által
rendszeresített, az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell meghatalmazni, amely tartalmazza:
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a) a meghatalmazás típusát,
b) a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait,
c) a meghatalmazás érvényességi idejére vonatkozó adatokat,
d) azon jogcímeket és kapcsolódó eljárási cselekményeket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed, továbbá
e) a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.

(7) A meghatalmazást, annak elektronikus úton történõ benyújtása után postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani
a MVH-nak. A postai úton, vagy személyesen benyújtott meghatalmazást legkésõbb a meghatalmazásban szereplõ
eljárási cselekmény elvégzését megelõzõen húsz nappal kell benyújtani az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerint
illetékes megyei MVH kirendeltségre, amely meghatalmazást az MVH – a képviseleti jogosultság ellenõrzését
követõen – nyilvántartásba veszi. Az egységes kérelem meghatalmazott általi elektronikus úton  való benyújtásának
feltétele – az elõ zetesen – postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazás nyilvántartásba vétele.

(8) A meghatalmazott útján történõ kérelembenyújtás tényét dokumentálni kell. A dokumentálás módja, a benyújtott és
az elektronikus felületen KR dokumentumként elérhetõ kérelem két példányban történõ kinyomtatása,
a kinyomtatott kérelemdokumentumok kérelemadatokat lezáró utolsó oldalának az ügyfél és a meghatalmazott általi
aláírása, valamint a többi oldal mindkét fél általi szignálása. Az ügyfél egy általa aláírt nyilatkozatban is elismerheti,
hogy a feltöltött KR dokumentum adattartalmát ismeri és azzal egyetért. A kinyomtatott kérelemdokumentum vagy
nyilatkozat egy példányát a meghatalmazott, másik példányát az ügyfél köteles megõrizni és azt az MVH felhívására
a meghatalmazott vagy az ügyfél köteles bemutatni.

6.  § (1) Az egységes kérelem benyújtásánál, valamint az adatváltozások bejelentésénél a falugazdász vagy az agrárkamarai
tanácsadó kizárólag az ügyfél technikai közremûködõjeként járhat el. A technikai közremûködõ igénybevételét az erre 
rendszeresített nyomtatványon az MVH-nak be kell jelenteni. A bejelentésrõl  szóló nyomtatványt a kérelem
benyújtásával egyidejûleg kell – elektronikusan, valamint postai úton, vagy személyesen – az MVH-nak benyújtani,
valamint papíralapon, az ügyfél és a technikai közremûködõ által aláírt formában is meg kell õrizni. Bejelentés
hiányában a technikai közremûködõ eljárása érvénytelen.

(2) A technikai közremûködõ útján történõ kérelembenyújtás tényét dokumentálni kell. A dokumentálás módja,
a benyújtott és az elektronikus felületen KR dokumentumként elérhetõ kérelem két példányban történõ kinyomtatása
és a kinyomtatott kérelemdokumentumok kérelemadatokat lezáró utolsó oldalának az ügyfél és a technikai
közremûködõ általi aláírása, valamint a többi oldal mindkét fél általi szignálása. Az ügyfél egy általa aláírt
nyilatkozatban is elismerheti, hogy a feltöltött KR dokumentum adattartalmát ismeri és azzal egyetért. A kinyomtatott
kérelemdokumentum vagy nyilatkozat egy példányát a technikai közremûködést ellátó szervezet, másik példányát
az ügyfél köteles megõrizni és azt az MVH felhívására a technikai közremûködést ellátó szervezet vagy az ügyfél
köteles bemutatni.

(3) A technikai közremûködés megszüntetését az erre rendszeresített nyomtatványon az ügyfél és a technikai
közremûködést ellátó szervezet köteles bejelenteni az MVH-nak. A megszüntetés bejelentésérõl  szóló nyomtatványt
a technikai közremûködést ellátó szervezetnek elektronikus úton kell elküldenie az MVH részére, az ügyfélnek pedig –
aláírásával ellátva – postai úton kell megküldenie az MVH ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei
kirendeltségére. Bejelentés hiányában a technikai közremûködés megszüntetése érvénytelen.

(4) Amennyiben az ügyfél az MVH döntése ellen fellebbezést nyújt be, a fellebbezéshez kötelezõ mellékletként csatolni
kell – az 5.  § (8) bekezdés vagy a 6.  § (2) bekezdés szerint – megõrzésre köteles dokumentumot.

(5) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a falugazdászok vagy agrárkamarai tanácsadók részére a korábbi években adott
meghatalmazásokat az MVH egységesen, lejárt meghatalmazásként kezeli.

7.  § (1) Ha a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45.  § (9) bekezdésének
megfelelõen az egységes kérelmet vagy az adatváltozásra vonatkozó bejelentést az ügyféllel annak halálakor együtt
élt házastársa vagy törvényes rend szerinti örököse kívánja benyújtani, az egységes kérelem vagy az adatváltozás
benyújtását megelõzõen az elhalálozás tényét, valamint az egységes kérelem vagy az adatváltozás benyújtásának
szándékát az említett személyeknek – az eljárás megindítása céljából – személyesen kell benyújtaniuk vagy postai
úton kell elküldeniük az MVH ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségére az egységes
kérelem vagy az adatváltozás benyújtását megelõzõen az MVH által rendszeresített nyomtatványon.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez a (3)–(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen kell csatolni az elhalálozást és
a házastársi minõséget igazoló, vagy a törvényes öröklési rend szerinti örökösi minõséget megalapozó okiratok
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másolatát (halotti anyakönyvi kivonat, valamint házassági anyakönyvi-, születési anyakönyvi kivonat, bejegyzett
élettársi nyilvántartás alapján készült tanúsítvány).

(3) Ha az egységes kérelmet még életében az ügyfél nyújtotta be, de az adatváltozásra vonatkozó bejelentést az ügyféllel
annak halálakor együtt élt házastársa vagy törvényes rend szerinti örököse nyújtja be, akkor az adatváltozásra
vonatkozó bejelentéshez csatolni kell a (2) bekezdés szerinti okiratok másolatát.

(4) Ha az egységes kérelmet az ügyféllel annak halálakor együtt élt házastársa vagy törvényes rend szerinti örököse
nyújtja be, az egységes kérelem benyújtásával egyidejûleg csatolnia kell a (2) bekezdés szerinti okiratok másolatát.
Ebben az esetben az adatváltozásra vonatkozó bejelentés benyújtásánál a (2) bekezdés szerinti okiratok másolatát
nem kell ismételten csatolni.

(5) Az egységes kérelmet vagy az adatváltozást benyújtani kívánó személynek rendelkeznie kell regisztrációs számmal,
ennek hiányában a bejelentéssel egyidejûleg a regisztrációs szám megállapítását is kérelmeznie kell.

8.  § (1) A vis maior és a kivételes körülmények eseteinek az 5.  § (4) bekezdés szerinti elektronikus bejelentésével egyidejûleg
a vis maior eseményt igazoló dokumentumokat papír alapon be kell nyújtani az MVH-hoz, kivéve azokban
az esetekben, amikor a kormányhivatal szakhatósági állásfoglalást ad ki.

(2) Az egységes kérelemmel egyidejûleg benyújtott, a MePAR rendelet 7.  § (4) bekezdése szerinti változásvezetési
kérelmet, valamint az ügyfél-regisztrációval kapcsolatos adatok változását is elektronikus úton kell benyújtani.

(3) A 2.  § (1) bekezdés 9–10., 14. és 16–18. pontjai szerinti jogcímek esetén a kifizetési kérelem alapján indult eljárásban
hozott határozat elleni jogorvoslati kérelmet az MVH-nak címezve, de a területileg illetékes erdészeti hatósághoz kell
benyújtani, amely továbbítja az eljárás lefolytatására illetékes MVH központi szervéhez.

9.  § (1) Ha az ügyfél nem rendelkezik regisztrációs számmal az egységes kérelem benyújtásának idõpontjában, vagy
a nyilvántartásba vétel során nem tett eleget adatbejelentési kötelezettségének, akkor az egységes kérelem
beadásával egyidejûleg kezdeményeznie kell a nyilvántartásba vételét és pótolnia kell a Tv.-ben elõírt adatokat is.

(2) Az egységes kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rendszerben
az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének idõpontját pedig az ideiglenesen fenntartott
értesítési tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja. Az automatikus értesítésnek tartalmaznia kell:
a) az ügyfélazonosító adatokat,
b) az ügyfél fizetési számlaszámát,
c) az egységes kérelem beérkezésének idõpontját (év, hónap, nap, óra, perc), valamint
d) a beérkezett egységes kérelem érkeztetési számát.

(3) Az egységes kérelem benyújtásáról  szóló igazolást az MVH az ügyfél írásbeli kérelmére harminc napon belül papír
alapon is kiállítja és megküldi az ügyfél részére. A papír alapú igazolás az egységes kérelemben foglaltaknak
megfelelõen tartalmazza:
a) az ügyfélazonosító adatokat,
b) az egységes kérelemben szereplõ bejelentett táblák adatait:

ba) a fizikai blokk azonosító számát,
bb) a bejelentett tábla sorszámát,
bc) a hasznosítás típusát,
bd) a bejelentett terület nagyságát,

c) a bejelentett jogcímeket,
d) az ügyfél ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlaszámát, valamint
e) az egységes kérelem benyújtásának idõpontját.

5. Késedelmes benyújtás

10.  § (1) Az egységes kérelem az 5.  § (2) bekezdésében meghatározott határidõn túl – az 1122/2009/EK bizottsági rendelet
23. cikkében foglaltakra figyelemmel – a tárgyév június 9-éig nyújtható be a 2.  § (1) bekezdésében felsorolt jogcímek
tekintetében, amely benyújtási határidõ jogvesztõ hatályú.

(2) Az 5.  § (2) bekezdésében meghatározott határidõn túl, tárgyév június 9-éig benyújtott egységes kérelem esetében
a támogatási összeg munkanaponként 1 százalékkal csökkentésre kerül az érintett jogcím vonatkozásában,
a 2.  § (1) bekezdés 11–13., 20–21. pontjaiban felsorolt támogatási jogcímek kivételével.
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6. Adatváltozás bejelentése

11.  § (1) Az egységes kérelemben megadott adatokra vonatkozó, az 1.  § 1. pontja szerinti adatváltozást az ügyfélnek
– az 5.  § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – az 5.  § (2) bekezdésben meghatározott határidõ lejártát
követõen kell bejelenteni.

(2) Az adatváltozások bejelentéséhez az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályokban foglalt
jogkövetkezmények kapcsolódnak.

7. Az egységes kérelem módosítása

12.  § (1) Az egységes kérelem a tárgyév május 31-éig jogkövetkezmény nélkül módosítható.
(2) A módosítás e határnapot meghaladó benyújtására, az érintett mezõgazdasági parcella tényleges hasznosítására

vonatkozó támogatási összeg munkanaponkénti 1 százalékos csökkentése mellett június 9-ig van lehetõség.
(3) A (2) bekezdésben foglalt jogkövetkezmény nem alkalmazandó a 2.  § (1) bekezdés 11–13., 20–21. pontjaiban felsorolt

támogatási jogcímek esetében.

8. A hasznosító személyében bekövetkezett változás

13.  § (1) Ha az egységes kérelemben bejelentett terület hasznosítása vonatkozásában az egységes kérelem benyújtását
követõen a hasznosító személye megváltozik, arról a terület új hasznosítója (a továbbiakban: új hasznosító) a változást
követõ tizenöt napon belül bejelentést köteles tenni az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett
nyomtatványon, amely tartalmazza:
a) a kérelmet benyújtó és az új hasznosító adatait,
b) az új hasznosító nyilatkozatait, valamint
c) a hasznosító személyének változásával érintett területek adatait.

(2) Az új hasznosító (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata kiterjed arra, hogy a benyújtott egységes kérelemben
megjelölt támogatási jogcímek vonatkozásában a támogatási feltételeket megismerte és azok betartását vállalja.

(3) A hasznosító személyében bekövetkezett változásokra egyebekben az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 82. cikkében
foglaltakat kell alkalmazni.

(4) A 2.  § (1) bekezdés 1–3. és 7–8. pontjaiban felsorolt támogatási jogcímek esetében a támogatás az egységes kérelmet
benyújtó mezõgazdasági termelõnek kerül kifizetésre.

(5) A hasznosító személyében bekövetkezett változásra vonatkozó, e rendelet szerinti rendelkezéseket abban az esetben
kell alkalmazni, ha az adott jogcímre vonatkozó jogszabályok eltérõen nem rendelkeznek.

(6) A 2.  § (1) bekezdés 5–6. pontjában felsorolt jogcímek vonatkozásában a támogatási jogosultság jogosultjának
személyében bekövetkezett változásra a történelmi bázis jogosultságról  szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. A másodvetés bejelentése

14.  § Az ügyfélnek az egységes kérelemben szereplõ bejelentett tábláin történt másodvetésrõl annak megtörténtét követõ
tizenöt napon belül értesítenie kell az MVH-t az adatváltozás bejelentésére szolgáló elektronikus felületen.

10. Hiánypótlás

15.  § A 3.  § (2) bekezdése alapján az egységes kérelem kötelezõ tartalmát képezõ adatok, valamint az egységes kérelem
adatainak igazolására szolgáló, az egységes kérelem mellékletét képezõ dokumentumok hiánypótlás tárgyai nem
lehetnek.

11. Adminisztratív és fizikai ellenõrzések

16.  § (1) Az egységes kérelemben foglaltak, valamint a támogatási feltételek adminisztratív és fizikai ellenõrzésére
a) a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenõrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények

alkalmazásával kapcsolatos szabályokról  szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendeletben, továbbá
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b) a HMKÁ rendeletben, valamint
c) a 2.  § (1) bekezdésében hivatkozott, az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályokban
foglaltak szerint kerül sor.

(2) Ha az (1) bekezdés alapján végzett ellenõrzések eredményeképpen az adott referenciaterületre benyújtott támogatási 
kérelmekben szereplõ igénylések által lefedett terület összesen nagyobb, mint a referenciaterület mérete, akkor
túligénylés állapítható meg. A túligénylésben érintett blokkok listáját az MVH a honlapján közzéteszi.

(3) Ha a túligénylés
a) nem haladja meg a referenciaterület méretének az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 34. cikk (1) bekezdése

szerinti mérési tûréshatárral számolt területét (a továbbiakban: mérési tûréshatárral számolt referenciaterület),
akkor az MVH a túligénylés arányában a referenciaterület méretéig csökkenti a referenciaterületen belüli
támogatási igénylésekben megjelölt területeket, vagy

b) meghaladja a mérési tûréshatárral számolt referenciaterületet, akkor az MVH végzésben értesíti az érintett
ügyfeleket és egyúttal felszólítja õket a kérelemben megadott adatoknak a  valóságnak megfelelõ helyesbítésére.

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti végzésben meg kell jelölni az érintett referenciaterületre egységes kérelmet benyújtó
ügyfelet és a kérelmében foglaltaknak megfelelõen a bejelentett táblára vonatkozó adatokat.

(5) Ha a (3) bekezdés b) pontja alapján megállapított túligénylés az ügyfelek által benyújtott helyesbítéseket követõen
részben vagy egészben továbbra is fennáll, az MVH
a) a mérési tûréshatárral számolt referenciaterületet meg nem haladó túligénylés esetén a túligénylés arányában

a referenciaterület méretéig csökkenti a referenciaterületen belüli támogatási igénylésekben megjelölt
területeket, vagy

b) a mérési tûréshatárral számolt referenciaterületet meghaladó túligénylés esetén fizikai ellenõrzést, illetve
adminisztratív ellenõrzést folytat le az érintett referenciaterület vonatkozásában.

(6) Az (5) bekezdés szerinti ellenõrzéseket nem kell lefolytatni, ha a (3) bekezdés b) pontja szerinti végzésben foglalt
határidõt a kérelmet benyújtó ügyfél elmulasztotta. Ebben az esetben az MVH a határidõt elmulasztó ügyfél egységes
kérelmében bejelentett, túligénylésben érintett területeit a túligénylés mértékének megfelelõen csökkenti.

17.  § (1) Ha az MVH több egységes kérelem alapján többszörös igénylést állapít meg, akkor a 16.  § (3)–(6) bekezdései szerint jár
el.

(2) Túligénylés esetén az MVH azon ügyfél számára állapítja meg a támogatást, amely ügyfél hitelt érdemlõen bizonyítja,
hogy az adott terület vonatkozásában jogszerû földhasználónak minõsül. Amennyiben a jogszerû földhasználó ügyfél
egyébként jogosult a támogatás igénybevételére, részére az MVH a támogatást az adott terület hasznosításától
függõen állapítja meg.

(3) Ha a 16.  § (3)–(6) bekezdései és e § (2) bekezdése szerinti eljárás eredményeképpen sem szüntethetõ meg
a túligénylés, vagy a többszörös igénylés, akkor a referenciaterületet meghaladó terület minden érintett kérelem
esetében jogosulatlan igénylésnek számít.

(4) A (3) bekezdés szerinti terület – a jogosulatlan igényléshez kapcsolódó jogkövetkezmények számítása szempontjából
– nem haladhatja meg az adott referenciaterületen kérelmezett terület 100 százalékát.

(5) A (3) bekezdés szerinti jogosulatlan igénylés mindaddig fennáll, amíg valamelyik érintett ügyfél a jogvita elbírálására
egyébként illetékes hatóság vagy bíróság jogerõs határozatával nem igazolja jogosultságát, vagy az érintett ügyfelek
együttesen nem helyesbítik a kérelmeiket. Ha bármelyik érintett ügyfél igazolja, hogy a jogvita elbírálására eljárás
indult, az érintett ügyfelek egységes kérelmei alapján indított, a jogosulatlan igényléssel érintett eljárásokat az MVH
a jogvita jogerõs eldöntéséig felfüggeszti.

18.  § Amennyiben az agrár-környezetgazdálkodási rendelet 40.  §-a szerinti eljárás lezárása után az adminisztratív ellenõrzés 
során továbbra is megállapítható, hogy a bejelentett tábla megsérti a 3.  § (4) bekezdés b) pontja szerinti elõírásokat,
a bejelentett táblát az MVH hivatalból módosítja és a 3.  § (4) bekezdés b) pontja szerinti elõírások megsértésével
megadott területet túlzott mértékû bejelentésként kezeli. Jogkövetkezményként az 1122/2009/EK bizottsági rendelet
58. cikkében foglaltak alkalmazandóak.

12. Állandó legelõként hasznosított földterületek fenntartása

19.  § (1) Ha az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabály az állandó legelõterület csökkentésével összefüggésben
az érintett területekre vonatkozóan külön engedélyezési, bejelentési kötelezettséget ír elõ vagy jogkövetkezmény
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alkalmazását rendeli el, akkor azok a MePAR, valamint a támogatási kérelmek nyilvántartási rendszerének az adott
földterületre vonatkozó adatai alapján meghatározott állapot figyelembevételével kerülnek meghatározásra.

(2) Az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott referenciaarány (0,0264) biztosítása
érdekében az egységes kérelemben az ügyfél az erre a célra fenntartott hasznosítási kóddal nyilatkozik az általa
bejelentett terület vonatkozásában állandó legelõként hasznosított földterület nagyságáról és az 1122/2009/EK
bizottsági rendelet 13. cikk (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen hasznosított egyéb, bejelentési
kötelezettséggel érintett területekrõl. A bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredõ jogkövetkezményekre
az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 55. cikk (1) és (2) bekezdését kell alkalmazni.

13. Kifizetés

20.  § (1) Ha az adott támogatási jogcímre vonatkozó jogszabály másképp nem rendelkezik, akkor a támogatás kifizetése
a tárgyév december 1. és a tárgyévet követõ év június 30. között az ügyfélnek az MVH által vezetett
ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott fizetési számlájára történõ átutalással történik.

(2) A támogatás – a 2.  § (1) bekezdés 2. pontjában foglaltak kivételével – euróban kerül megállapításra és forintban kerül
kifizetésre. Az átváltásra a közös agrárpolitika finanszírozásáról  szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet
45. cikkében, továbbá az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezõgazdaságban  való alkalmazására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról  szóló, 2006. december 20-i
1913/2006/EK bizottsági rendelet 7. cikk (1) bekezdése és 11. cikke szerint meghatározott árfolyamot kell alkalmazni.

14. Záró rendelkezések

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

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

22.  § Ez a rendelet
a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási

rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes
támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról,
valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl  szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi
rendeletnek,

b) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenõrzési
rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
közvetlen támogatási rendszerek keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében,
a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról  szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendeletnek,

c) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenõrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés
végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról  szóló, 2011. január 27-i 65/2011/EU bizottsági rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

23.  § Hatályát veszti az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból,
valamint a központi költségvetésbõl finanszírozott egyes támogatások 2010. évi igénybevételével kapcsolatos
egységes eljárási szabályokról  szóló 34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

5648 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 32. szám



IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1075/2011. (III. 25.) Korm. határozata
a fõvárosi közösségi közlekedés mûködtetéséhez szükséges intézkedésekrõl

A Kormány
1. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl  szóló 2010. évi CLXIX. törvény 30.  §-ának (1) bekezdése alapján

10 000,0 millió forint melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a fõvárosi közösségi közlekedés zavartalan
mûködésének biztosítása érdekében a 2011. évi központi költségvetés IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és
átengedett személyi jövedelemadója fejezet 11. Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér
közötti – metróvonal építésének támogatása cím terhére;

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

2. felhatalmazza a belügyminisztert, hogy a támogatást soron kívül folyósítsa Budapest Fõváros Önkormányzatának.
Felelõs: belügyminiszter
Határidõ: azonnal

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1075/2011. (III. 25.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója
Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi
jövedelemadója

250901 11 Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér
közötti – metróvonal építésének támogatása

–10 000,0

297268 13 Fõvárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása +10 000,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû 
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Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû 
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azonosító

Fejezet-
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Cím-
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cím-
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Jog-
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TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme
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(+/–)
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áthúzódó
hatása
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sítást
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Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû 

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû 

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Fejezet 1 példány   idõarányos
Állami Számvevõszék 1 példány   teljesítményarányos
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 10 000,0 10 000,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

A Kormány 1076/2011. (III. 25.) Korm. határozata
a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér hivatalos földrajzi nevének megváltoztatásáról

A Kormány a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról  szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet
4.  § (1a) bekezdésében foglaltak szerint a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér hivatalos földrajzi nevét Budapest Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülõtér elnevezésben állapítja meg.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1077/2011. (III. 25.) Korm. határozata
a vízügyi ágazat 2010. évi vízkárelhárítási tevékenységével kapcsolatos 
védekezési és kártalanítási költségeinek biztosításáról

1. A Kormány a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl  szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3.  §-ának és a 9. számú
mellékletének 2. pontja alapján jóváhagyja a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet „Víz-, környezeti és természeti
katasztrófa kárelhárítás” fejezeti kezelésû elõirányzat (20. cím, 2. alcím, 8. jogcímcsoport) 5 402,7 millió forint összeggel 
történõ túllépését.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 29/2011. (III. 25.) ME határozata
a Magyar Corvin-lánc Iroda vezetõjének kinevezésérõl

A Magyar Corvin-lánc kitüntetés alapításáról és alapszabályáról  szóló 2/2001. (VIII. 14.) ME rendelet 1.  §-ában foglalt
jogkörömben

dr. Granasztói György történészt, az MTA doktorát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusát

a Magyar Corvin-lánc Iroda vezetõjévé

2011. április 1-jei hatállyal

kinevezem.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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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. Gál András Levente, 
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 1–3.
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: dr. Kovács Mónika megbízott ügyvezetõ igaz ga tó.
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