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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2008. évi XXXIX.
tör vény

a bírósági végrehajtásról  szóló 
1994. évi LIII. tör vény és egyéb kapcsolódó

tör vények módosításáról*

1.  § A bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény (a továb biak ban: Vht.) 4.  §-ának (1) be kez dé se a kö -
vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„Ha a köz igaz ga tá si vég re haj tás so rán már köz zé tet ték
az in gó ság ér té ke sí té sé rõl  szóló hir det ményt, az el já rást az
ér té ke sí tést és a be folyt vé tel ár köz igaz ga tá si el já rás ban
tör té nõ fel osz tá sát és ki fi ze té sét köve tõen kell – si ke res ér -
té ke sí tés ese tén a tar to zás ki egyen lí té sét köve tõen fenn -
ma ra dó összeg re – bí ró sá gi vég re haj tás út ján foly tat ni.”

2.  § A Vht. 13.  §-a a kö vet ke zõ új (3) és (4) be kez dés sel
egé szül ki, és a je len le gi (3) be kez dés szá mo zá sa (5) be -
kez dés re vál to zik:

„(3) A kis ér té kû kö ve te lé sek eu ró pai el já rá sá nak be ve -
ze té sé rõl  szóló 861/2007/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi 
ren de let (a továb biak ban: 861/2007/EK ren de let) sze rin ti
el já rás ban ho zott íté let alap ján vég re hajt ha tó ok ira tot le het 
ki ál lí ta ni ak kor is, ha az íté le tet meg fel leb bez ték.

(4) Nem le het vég re hajt ha tó ok ira tot ki ál lí ta ni a jog erõs
fi ze té si meg ha gyás alap ján, ha a jog erõ sí té si zá ra dé kot a
bí ró ság a Pp. 319.  §-ának (6) be kez dé se alap ján ak ként ál -
lí tot ta ki, hogy a kö ve te lés tár gyá ban nincs he lye vég re haj -
tás nak.”

3.  § A Vht. 16.  §-a a kö vet ke zõ i) és j) pont tal egé szül ki:
(Vég re haj tá si la pot ál lít ki:)
„i) az eu ró pai fi ze té si meg ha gyá sos el já rás lét re ho zá sá -

ról  szóló 1896/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let (a továb biak ban: 1896/2006/EK ren de let) sze rint
vég re hajt ha tó nak nyil vá ní tott eu ró pai fi ze té si meg ha gyás
alap ján az adós la kó he lye, szék he lye – ezek hi á nyá ban az
adós vég re haj tás alá von ha tó va gyon tár gyá nak he lye, kül -
föl di szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe, il -
let ve köz vet len ke res ke del mi kép vi se le te ese tén a fi ók te -
lep, ille tõ leg a kép vi se let he lye – sze rin ti me gyei bí ró ság
szék he lyén mû kö dõ he lyi bí ró ság, Bu da pes ten a Bu dai
Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 9-i ülés nap ján fo gad ta el.

j) a 861/2007/EK ren de let sze rint kis ér té kû kö ve te lé -
sek eu ró pai el já rá sá ban ho zott íté let alap ján az adós la kó -
he lye, szék he lye – ezek hi á nyá ban az adós vég re haj tás alá
von ha tó va gyon tár gyá nak he lye, kül föl di szék he lyû vál -
lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe, il let ve köz vet len ke -
res ke del mi kép vi se le te ese tén a fi ók te lep, ille tõ leg a kép -
vi se let he lye – sze rin ti me gyei bí ró ság szék he lyén mû kö dõ 
he lyi bí ró ság, Bu da pes ten a Bu dai Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró -
ság.”

4.  § A Vht. 23/B.  §-a a kö vet ke zõ új (1) be kez dés sel
egé szül ki és a § je len le gi szö ve gé nek szá mo zá sa (2) be -
kez dés re vál to zik:

„(1) A pol gá ri és ke res ke del mi ügyek ben a jog ha tó ság -
ról, va la mint a bí ró sá gi ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról  szóló
44/2001/EK ta ná csi ren de let (a továb biak ban:
44/2001/EK ta ná csi ren de let) sze rin ti köz ok ira tot az adós
la kó he lye, szék he lye – ezek hi á nyá ban vég re haj tás alá
von ha tó va gyon tár gyá nak he lye, kül föl di szék he lyû vál -
lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe, il let ve köz vet len ke -
res ke del mi kép vi se le te ese tén a fi ók te lep, ille tõ leg a kép -
vi se let he lye – sze rin ti me gyei bí ró ság szék he lyén mû kö dõ 
he lyi bí ró ság, Bu da pes ten a Bu dai Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró -
ság, a 2201/2003/EK ren de let sze rin ti köz ok ira tot pe dig a
kö te le zett, vagy a gyer mek szo ká sos tar tóz ko dá si he lye
sze rin ti me gyei bí ró ság szék he lyén mû kö dõ he lyi bí ró ság,
Bu da pes ten a Bu dai Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság lát ja el
vég re haj tá si zá ra dék kal.”

5.  § A Vht. 31/C.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„31/C.  § (1) Az elsõ fo kon el járt bí ró ság ké re lem re ki ál -
lít ja

a) a 44/2001/EK ta ná csi ren de let V. mel lék le te sze rin ti
ta nú sít ványt,

b) a 2201/2003/EK ta ná csi ren de let I. és II. mel lék le te
sze rin ti iga zo lást,

c) a 805/2004/EK ren de let I. és II. mel lék le te, va la mint
IV. és V. mel lék le te sze rin ti ta nú sít ványt,

d) a 861/2007/EK ren de let IV. mel lék le te sze rin ti ta nú -
sít ványt.

(2) A köz ok ira tot ki ál lí tó ha tó ság szék he lye sze rint ille -
té kes he lyi bí ró ság ké re lem re ki ál lít ja

a) a 44/2001/EK ta ná csi ren de let VI. mel lék le te sze rin -
ti ta nú sít ványt,

b) a 805/2004/EK ren de let III. mel lék le te, va la mint
IV. és V. mel lék le te sze rin ti ta nú sít ványt.

(3) A 2201/2003/EK ta ná csi ren de let III. és IV. mel lék -
le te sze rin ti, a lát ha tá si jo gok ra és a gyer mek vissza vi te lét
el ren de lõ ha tá ro za tok ra vo nat ko zó iga zo lást az elsõ fo kon
el járt bí ró ság ál lít ja ki:

a) hi va tal ból vagy bár me lyik fél ké rel mé re a ren de let
41. cik ké nek (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján (III. mel -
lék let),

b) hi va tal ból a ren de let 42. cik ké nek (1) be kez dé sé ben
fog lal tak alap ján (IV. mel lék let).
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(4) Az 1896/2006/EK ren de let VII. mel lék le te sze rin ti
for ma nyom tat ványt az eu ró pai fi ze té si meg ha gyást ki bo -
csá tó bí ró ság ál lít ja ki.

(5) Az (1) be kez dés a) és b) pont ja sze rin ti, va la mint a
(2) be kez dés a) pont ja sze rin ti ta nú sít vány és iga zo lás több 
al ka lom mal is ki ál lít ha tó.

(6) A bí ró ság a (3) be kez dés sze rin ti iga zo lást ké re lem re 
ki ja vít ja; a ki ja ví tás ról  szóló vég zést kéz be sí ti a fe lek nek,
akik a vég zés el len fel leb bez het nek.

(7) A bí ró ság az eu ró pai vég re hajt ha tó ok irat ra vo nat -
ko zó ta nú sít ványt a 805/2004/EK ren de let 10. cik ké ben
fog lal tak alap ján ké re lem re ki ja vít ja, vagy vissza von ja; a
ki ja ví tás ról és a vissza vo nás ról  szóló vég zést kéz be sí ti a
fe lek nek, akik a vég zés el len fel leb bez het nek.”

6.  § A Vht. 37/B.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Nem kell kéz be sí té si meg bí zot tat meg je löl ni a
861/2007/EK ren de let sze rin ti ha tá ro zat vég re haj tá sá ra in -
dult el já rás ban.”

7.  § (1) A Vht. 47.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A vég re haj tá si el já rás ered mé nyes le foly ta tá sa ér -
de ké ben a vég re haj tó szük ség ese tén be szer zi az adós sze -
mé lyé nek azo no sí tá sá ra szol gá ló, to váb bá az adós la kó he -
lyé re (tar tóz ko dá si he lyé re), szék he lyé re, te lep he lyé re,
mun ka he lyé re (egyé ni vál lal ko zá sá ra), jö ve del mé re és a
vég re haj tás alá von ha tó va gyon tár gya i ra (ingó, in gat lan
va gyon, bank szám la, be tét, ér ték pa pír, ér de kelt ség gaz da -
sá gi tár sa ság ban stb.) vo nat ko zó ada to kat.”

(2) A Vht. 47.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(7) A vég re haj tó az (1) be kez dés sze rin ti ada tok be -
szer zé se cél já ból elekt ro ni kus úton is meg ke res he ti az ada -
to kat elekt ro ni kus úton nyil ván tar tó ha tó sá go kat, szer ve -
ze te ket.”

8.  § A Vht. 48.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(8) A vég re haj tást fo ga na to sí tó bí ró ság dönt az adós -
nak a 805/2004/EK ren de let 23. cik ke, az 1896/2006/EK
ren de let 23. cik ke, va la mint a 861/2007/EK ren de let
23. cik ke sze rin ti ké rel mé rõl. A bí ró ság a 805/2004/EK
ren de let 23. cik ké nek a) pont ja, az 1896/2006/EK ren de let 
23. cik ké nek a) pont ja, va la mint a 861/2007/EK ren de let
23. cik ké nek a) pont ja sze rin ti ké re lem nek a vég re haj tás
fel füg gesz té sé vel ad helyt.”

9.  § A Vht. 50.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) Ha a bí ró ság a vég re haj tást az adós ké rel mé re
a) a 48.  § (3) be kez dé se,
b) a 805/2004/EK ren de let 23. cik ké nek a) pont ja,
c) az 1896/2006/EK ren de let 23. cik ké nek a) pont ja,

vagy

d) a 861/2007/EK ren de let 23. cik ké nek a) pont ja
alap ján füg gesz ti fel, pénz kö ve te lés vég re haj tá sa ese tén a
fel füg gesz tés az adós mun ka bé ré nek le til tá sá ra, az ingó
va gyon tár gyak és az in gat lan ér té ke sí té sé rõl  szóló hir det -
mény el ké szí té sé re, a va gyon tár gyak ér té ke sí té sé re, to -
váb bá a vég re haj tás so rán be folyt össze gek ki fi ze té sé re
ter jed ki; a töb bi vég re haj tá si cse lek ményt a fel füg gesz tés
tar ta ma alatt is fo ga na to sí ta ni kell.”

10.  § A Vht. 52/A.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A vég re haj tó a ter mé sze tes sze mély adós ké rel mé re
– az adó tar to zás és az adók mód já ra be haj tan dó köz tar to -
zás ki vé te lé vel – meg ál la pít hat ja a pénz tar to zás rész le tek -
ben tör té nõ tel je sí té sé nek fel té te le it, ha az adós va gyon tár -
gya i nak fel ku ta tá sa és le fog la lá sa iránt in téz ke dett, és az
adós a vég re haj tan dó kö ve te lés egy ré szét már meg fi zet -
te.”

11.  § (1) A Vht. 114/A.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A ki elé gí té si jog meg nyíl tát – szem ben a vég re haj tás
ál ta lá nos fel té te le i vel – a bí ró ság az alap ján ál la pít ja meg,
hogy a zá log tár gyat vég re haj tá si el já rás so rán le fog lal ták.”

(2) A Vht. 114/A.  §-a a kö vet ke zõ (11) és (12) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(11) Ha a vég re haj tá si el já rás fo lya mat ban léte alatt a
zá log tár gyat a be kap cso ló dás en ge dé lye zé sét köve tõen
má sik vég re haj tá si el já rás ban is le fog lal ják, a be kap cso ló -
dás ha tá lya e to váb bi vég re haj tás ra is ki ter jed.

(12) A be kap cso ló dás sal in dult vég re haj tá si el já rás – ha
a zá log jo go sult nak a be kap cso ló dás sal érin tett költ sé gei
meg té rül tek – a vég re haj tás (be kap cso ló dás sal érin tett
több vég re haj tás ese tén va la mennyi vég re haj tás) be fe je zõ -
dé sé vel meg szû nik.”

12.  § A Vht. 122.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel
egé szül ki, és a je len le gi (4) és (5) be kez dés szá mo zá sa (5)
és (6) be kez dés re vál to zik:

„(4) A vég re haj tó az ár ve ré si hir det ményt köz zé te szi az
elekt ro ni kus ár ve ré si hir det mé nyek nyil ván tar tá sá ban is;
az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer az ár ve rést kö ve tõ na pon
au to ma ti ku san tör li a hir det ményt az elekt ro ni kus ár ve ré si
hir det mé nyek nyil ván tar tá sá ból.”

13.  § A Vht. a 132/A.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím -
mel és 132/B–G.  §-sal egé szül ki:

„Elektronikus árverés

132/B.  § (1) A vég re haj tást kérõ ké rel mé re a 100 ezer Ft-ot 
el érõ becs ér té kû in gó sá got a vég re haj tó elekt ro ni kus ár ve rés
út ján ér té ke sí ti, ha a szál lí tá si és tá ro lá si költ sé ge ket a vég re -
haj tást kérõ meg elõ le gez te.

(2) Nem tart ha tó elekt ro ni kus ár ve rés rom lan dó dol gok
ér té ke sí té sé re, vagy ha e tör vény az in gó ság bi zo má nyo si
ér té ke sí té sét írja elõ.
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(3) A vég re haj tó az in gó sá got el szál lít ja és gon dos ko dik 
a tá ro lá sá ról.

(4) Elekt ro ni kus ár ve rés tar tá sa so rán az ár ve rés sza bá -
lya it a 132/C–G.  §-ok ban fog lalt el té ré sek kel kell al kal -
maz ni.

132/C.  § (1) Az in gó- és in gat lan-ár ve ré si hir det mény
elekt ro ni kus úton tör té nõ köz zé té te lé re és a vé te li aján la -
tok elekt ro ni kus úton tör té nõ meg té te lé re a ka ma ra ál tal
mû köd te tett, az in ter ne ten fo lya ma to san el ér he tõ in for ma -
ti kai ke ret rend szer (a továb biak ban: elekt ro ni kus ár ve ré si
rend szer) szol gál, ame lyen ke resz tül el ér he tõ a fel hasz ná -
lók szá má ra az elekt ro ni kus ár ve ré si hir det mé nyek nyil -
ván tar tá sa, az ár ve re zõk elekt ro ni kus nyil ván tar tá sa és a
li cit nap ló.

(2) A vég re haj tó az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer be
tör té nõ be jegy zés hez (tör lés hez) a hi va ta li elekt ro ni kus
alá írá sát hasz nál ja; az elekt ro ni kus ár ve ré si hir det mé nyek
nyil ván tar tá sá ba és a li cit nap ló ba tör té nõ be jegy zés re (tör -
lés re) csak az ál ta la le foly ta tott ár ve rés te kin te té ben jo go -
sult.

(3) Az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer be ár ve re zõ ként
tör té nõ be lé pés re az ár ve re zõk nyil ván tar tá sá ba be jegy zett 
fel hasz ná ló jo go sult az e cél ból meg ál la pí tott és ak ti vált
fel hasz ná lói ne vé nek és jel sza vá nak meg adá sá val.

132/D.  § (1) A vég re haj tó az ár ve ré si hir det ményt az
elekt ro ni kus ár ve ré si hir det mé nyek nyil ván tar tá sá ban te -
szi köz zé; az ár ve rés köz hír ré té te lé hez fû zõ dõ jog kö vet -
kez mény a hir det mény köz zé té te lé tõl a li cit nap ló lezárá -
sáig (a továb biak ban: köz zé té te li idõ tar tam) tör té nõ köz -
zé té tel hez fû zõ dik. Nem te kint he tõ köz zé tett nek az ár ve -
rés, ha az elekt ro ni kus ár ve ré si hir det mé nyek nyil ván tar tá -
sa a köz zé té te li idõ tar tam 10%-át meg ha la dó idõ tar tam ban 
nem volt el ér he tõ a fel hasz ná lók szá má ra.

(2) Az ár ve ré si hir det mény a 120.  §-ban fog lal tak mel -
lett az ár ve ré si elõ leg és a leg ala cso nyabb vé tel ár össze gét, 
az ár ve rés idõ tar ta mát és a vé te li aján lat meg té te lé nek
mód ját, va la mint a vég re haj tói le té ti szám la szá mát tar tal -
maz za.

(3) Az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer az ár ve ré si hir det -
mény köz zé té te lé nek és a li cit nap ló le zá rá sá nak (az ár ve -
rés be fe je zé sé nek) idõ pont ját au to ma ti ku san rá ve ze ti a
hir det mény re, amely ez zel ki egész ül ve je le nik meg az
elekt ro ni kus ár ve ré si hir det mé nyek nyil ván tar tá sá ban.

(4) Az elekt ro ni kus ár ve ré si hir det mé nyek nyil ván tar tá -
sa nyil vá nos, díj men te sen meg te kint he tõ.

132/E.  § (1) Az ár ve re zõk elekt ro ni kus nyil ván tar tá sá ba 
bár mely sze mély vagy szer ve zet kér he ti a fel vé te lét, aki az
elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer ár ve re zõ ként tör té nõ hasz -
ná la tá nak fel té te le it rög zí tõ fel hasz ná lá si sza bály zat ban
fog lal ta kat el fo gad ta.

(2) Az ár ve re zõk elekt ro ni kus nyil ván tar tá sa az ár ve re -
zõ kö vet ke zõ ada ta it tar tal maz za:

a) a ter mé sze tes sze mély neve, any ja neve, szü le té si
he lye és ide je, la kó he lye, ál lam pol gár sá ga, sze mé lyi azo -
no sí tó ja, adó azo no sí tó jele, sze mély azo no sí tás cél já ból
be mu ta tott ok má nyá nak tí pu sa és szá ma, va la mint tör -

vényes kép vi se lõ jé nek neve, la kó he lye és sze mély azo no -
sí tás cél já ból be mu ta tott ok má nyá nak tí pu sa, szá ma;

b) a szer ve zet el ne ve zé se, szék he lye, a nyil ván tar tá sát
ve ze tõ ha tó ság el ne ve zé se, nyil ván tar tá si szá ma, sta tisz ti -
kai jel zõ szá ma, adó szá ma, va la mint a kép vi se lõ jé nek
neve, la kó he lye és sze mély azo no sí tás cél já ból be mu ta tott
ok má nyá nak tí pu sa, szá ma;

c) az együt tes ár ve re zõk tu laj don szer zé si ará nya;
d) az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer ár ve re zõ ként tör té -

nõ hasz ná la tá hoz szük sé ges fel hasz ná lói neve és jel sza va;
e) az ár ve re zõ ál tal az aján lat te võ ként tör té nõ be azo no -

sí tá sá ra meg adott egye di azo no sí tó ja (ár ve re zõ egye di
azo no sí tó ja);

f) az ár ve rés sel kap cso la tos ira tok kéz be sí té sé re szol -
gá ló elekt ro ni kus le ve le zé si címe.

(3) Az ár ve re zõk elekt ro ni kus nyil ván tar tá sá ba tör té nõ
be jegy zés és az adat vál to zás be jegy zé se az ár ve re zõ ada -
tainak iga zo lá sá ra szol gá ló ira tok be mu ta tá sa és a be jegy -
zés dí já nak meg fi ze té se mel lett, sze mé lye sen, bár mely
vég re haj tó nál kér he tõ. A vég re haj tó a be jegy zés elõtt a
47/A.  § sze rint el len õr zi a sze mély azo nos ság, az ál lam pol -
gár ság és a la kó hely iga zo lá sá ra be mu ta tott ok irat ér vé -
nyes sé gét és ada ta i nak  valódiságát.

(4) Ha az ár ve re zõ nem szol gál tat ja a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ada to kat és az azok iga zo lá sá ra szol gá ló
ira to kat, vagy a sze mély azo nos sá gá val kap cso lat ban két -
ség me rül fel, a vég re haj tó a be jegy zést meg ta gad ja.

(5) Az ár ve re zõ kö te les a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zást ha la dék ta la nul be -
je len te ni.

(6) Ár ve re zõ ként – a tu laj don szer zé si arány meg je lö lé -
sé vel – több sze mély, szer ve zet is kér he ti az ár ve re zõk
elekt ro ni kus nyil ván tar tá sá ba tör té nõ együt tes be jegy zé -
sét; az együt te sen be jegy zett sze mé lyek nek, szer ve ze tek -
nek és a tu laj don szer zé si arány nak a nyil ván tar tás ban tör -
té nõ meg vál to zta tá sa csak az elsõ aján lat té te lük elõtt le -
het sé ges.

(7) A vég re haj tó ké re lem re tör li az ár ve re zõt az ár ve re -
zõk elekt ro ni kus nyil ván tar tá sá ból.

(8) Az ár ve re zõk elekt ro ni kus nyil ván tar tá sá ba csak a
vég re haj tók te kint het nek be; an nak ada tai pe dig csak a bí -
ró ság, a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok és a bün te tõ ügy ben
el já ró ha tó ság ré szé re to váb bít ha tók.

132/F.  § (1) Az ár ve rést le foly ta tó vég re haj tó ké re lem re
ak ti vál ja az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer ár ve re zõ ként
tör té nõ hasz ná la tá hoz szük sé ges fel hasz ná lói ne vet és jel -
szót, ha az ár ve re zõk nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ sze mély
vagy szer ve zet

a) a becs ér ték 10%-ának meg fe le lõ ár ve ré si elõ le get a
vég re haj tó nál le tét be he lyez te, vagy át utal ta és azt a vég re -
haj tói le té ti szám lán jó vá ír ták;

b) az ár ve rés bõl nincs ki zár va; és
c) iga zol ta azt, hogy üz let rész ár ve ré sén a tör vény sze -

rint elõ vá sár lás ra jo go sult.
(2) Az ár ve re zõ az ár ve ré si hir det mény nek az elekt ro ni -

kus ár ve ré si hir det mé nyek nyil ván tar tá sá ban tör té nõ köz -
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zé té te lét köve tõen az ár ve rés hez tar to zó li cit nap ló le zá rá -
sá ig az ak ti vált fel hasz ná lói ne vé nek és jel sza vá nak, va la -
mint a vé te li aján lat össze gé nek meg adá sá val elekt ro ni kus
úton vé te li aján la tot te het az in gó ság ra.

(3) A vé te li aján la tot az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer
au to ma ti ku san rög zí ti, és egy ide jû leg köz zé te szi az ár ve -
rés hez tar to zó li cit nap ló ban. Nem te szi köz zé a vé te li aján -
la tot az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer, ha az nem éri el a
becs ér ték egy ne gye dét vagy a 124.  § (5) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott össze get.

(4) Az ár ve re zõ az elekt ro ni kus vé te li aján la tot nem
von hat ja vissza.

(5) A li cit nap ló az ér ke zés sor rend jé ben a kö vet ke zõ
ada tok kal tar tal maz za a meg tett vé te li aján la to kat:

a) a vé te li aján lat össze ge,
b) az ár ve re zõ egye di azo no sí tó ja,
c) a vé te li aján lat köz zé té te lé nek idõ pont ja.
(6) Az ár ve rés az ár ve ré si hir det mény köz zé té te lét kö -

ve tõ 15. nap 20 órá já ig tart; az ár ve rés be fe je zé sé nek idõ -
pont já ban az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer a li cit nap lót
au to ma ti ku san le zár ja és köz zé te szi ab ban a le zá rás idõ -
pont ját, to váb bá azt, hogy az ár ve ré si hir det mény a köz zé -
té te li idõ tar tam hány szá za lé ká ban nem volt el ér he tõ a fel -
hasz ná lók szá má ra.

(7) Ha a vég re haj tás a li cit nap ló au to ma ti kus le zá rá sa
elõtt be fe je zõ dik, vagy már nem áll nak fenn az in gó ság ár -
ve ré si ér té ke sí té sé nek fel té te lei, a vég re haj tó – en nek fel -
tün te té sé vel – zár ja le a li cit nap lót.

(8) A li cit nap ló nyil vá nos, díj men te sen meg te kint he tõ;
de az utol só ként köz zé tett vé te li aján la to kat meg elõ zõ en
köz zé tett vé te li aján la to kat csak az elekt ro ni kus ár ve ré si
rend szer ár ve re zõ ként tör té nõ hasz ná la tá ra jo go sult fel -
hasz ná lók te kint he tik meg.

132/G.  § (1) Az in gó ság ár ve ré si ve võ je – a (2) be kez -
dés ben fog lalt ki vé tel lel – az au to ma ti ku san le zárt li cit -
nap ló ban utol só ként köz zé tett aján la tot tevõ ár ve re zõ.

(2) Üz let rész ár ve re zé se ese tén az elõ vá sár lás ra jo go sult
a) va la mennyi köz zé tett aján lat vo nat ko zá sá ban az ár -

ve rés be fe je zé sé ig,
b) az utol só ként köz zé tett vé te li aján lat vo nat ko zá sá -

ban a li cit nap ló le zá rá sát kö ve tõ 5. mun ka nap 20 órá já ig
az ak ti vált fel hasz ná lói ne vé nek és jel sza vá nak meg adá sá -
val gya ko rol hat ja elõ vá sár lá si jo gát; az elõ vá sár lá si jo got
gya kor ló nyi lat ko za tot az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer
au to ma ti ku san köz zé te szi az ár ve ré si hir det mé nyen.

(3) A vég re haj tó az ár ve rés be fe je zé sét köve tõen fel hív -
ja az ár ve ré si ve võt, hogy az ár ve ré si jegy zõ könyv alá írá sa 
és a vé tel ár ki fi ze té se cél já ból a vég re haj tó iro dá já ban
vagy az in gó ság tá ro lá si he lyén a meg adott idõ pont ban je -
len jen meg; ha ezt el mu laszt ja, elõ le gét el vesz ti. A jegy zõ -
könyv alá írá sát és a vé tel ár ki fi ze té sét köve tõen a vég re -
haj tó át ad ja az in gó sá got az ár ve ré si ve võ nek.

(4) Az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer a li cit nap ló le zá rá -
sát kö ve tõ 30. na pon au to ma ti ku san tör li az elekt ro ni kus
ár ve ré si hir det mé nyek nyil ván tar tá sá ból az ár ve ré si hir -
det ményt és a hoz zá tar to zó li cit nap lót.

(5) Az ár ve rés si ker te len, ha nem tet tek köz zé a li cit nap -
ló ban vé te li aján la tot, vagy az ár ve ré si vevõ a vé tel árat
nem fi zet te meg a (3) be kez dés ben fog lal tak sze rint.

(6) Az ár ve rés si ker te len sé ge ese tén a má so dik ár ve rést
az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint kell meg tar ta ni. Nem kell
meg tar ta ni a má so dik ár ve rést, ha az ár ve ré si vevõ an nak
meg kez dé se elõtt be fi zet te a vé tel árat (vagy át utal ta és az
ar ról  szóló ter he lé si ér te sí tõt a vég re haj tó nak be mu tat ta),
to váb bá meg té rí tet te a má so dik ár ve rés ki tû zé sé vel fel me -
rült költ sé get; ilyen kor az utó lag meg fi ze tett vé tel ár ba
nem le het be szá mí ta ni a (3) be kez dés alap ján el vesz tett
elõ le get.”

14.  § A Vht. 133.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Ár ve ré sen kí vü li el adás ra az ár ve rés meg kez dé sé ig
van le he tõ ség. Elekt ro ni kus ár ve rés tar tá sa ese tén az in gó -
ság a li cit nap ló au to ma ti kus le zá rá sá ig el ad ha tó ár ve ré sen
kí vül, de csak a li cit nap ló ban köz zé tett vé te li aján lat
össze gé nél ma ga sabb vé tel árért, ki vé ve a (2) be kez dés ben
fog lalt fel té te lek mel lett tör té nõ el adást, mely re a köz zé tett 
vé te li aján lat tal meg egye zõ vagy an nál ala cso nyabb vé tel -
áron is le he tõ ség van.”

15.  § A Vht. 139.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A vég re haj tó az in gat lan ár ve ré sé rõl  szóló hir det -
ményt a becs ér ték meg ál la pí tá sá tól, vég re haj tá si ki fo gás
elõ ter jesz tése ese tén a becs ér ték tár gyá ban ho zott jog erõs
bí ró sá gi ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 3 hó na pon be -
lül kö te les köz zé ten ni az elekt ro ni kus ár ve ré si hir det mé -
nyek nyil ván tar tá sá ban.”

16.  § (1) A Vht. 140.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha nem áll nak fenn a 141.  § (3) be kez dé sé nek
a)–d) pont já ban fog lalt fel té te lek, a vég re haj tó a becs ér ték
köz lé sé vel egy ide jû leg tá jé koz tat ja a vég re haj tást ké rõt ar -
ról, hogy az in gat lan la kott ál la pot ban tör té nõ ér té ke sí té sé -
re ak kor ke rül sor, ha az erre irá nyu ló ké rel mét a tá jé koz ta -
tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül elõ ter jesz ti a
vég re haj tó nál.”

(2) A Vht. 140.  §-a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel egé -
szül ki, és a je len le gi (6) be kez dés szá mo zá sa (7) be kez -
dés re vál to zik:

„(6) A vég re haj tó a becs ér ték köz lé sé vel egy ide jû leg tá -
jé koz tat ja a zá log jo go sul tat ar ról, hogy a zá log jog ból fa ka -
dó igé nyét – ha az alap ügy ben nem vég re haj tást kérõ –
vég re haj tá si el já rás so rán ér vé nye sít he ti, és az erre vo nat -
ko zó ké rel mét az ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 8 mun ka -
na pon be lül kell be je len te nie a vég re haj tó nál. A vég re haj -
tó a ké rel met ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb an nak kéz hez -
vé te lét kö ve tõ mun ka na pon to váb bít ja a vég re haj tást fo ga -
na to sí tó bí ró ság nak.”
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17.  § A Vht. a 140.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel
és új 140/A.  §-sal egé szül ki, és a je len le gi 140/A.  § szá -
mo zá sa 140/B.  §-ra vál to zik:

„A zálogjogosult bekapcsolódása a végrehajtási
eljárásba

140/A.  § A vég re haj tást fo ga na to sí tó bí ró ság a zá log jo -
go sult vég re haj tá si el já rás ba tör té nõ be kap cso ló dá sá ról a
zá log jo go sult nak a 140.  § (6) be kez dé se sze rin ti ké rel mé re 
a 114/A.  § sze rint dönt.”

18.  § A Vht. 143.  §-ának i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, és a § a kö vet ke zõ j)–l) pont tal egé szül ki:

(Az ár ve rést a vég re haj tó ár ve ré si hir det ménnyel tûzi ki, 
és eb ben fel tün te ti)

„i) az ár ve rés he lyét és idõ pont ját,
j) 10 mil lió Ft-ot meg nem ha la dó becs ér ték ese tén a

becs ér ték 2%-ának meg fe le lõ, de leg alább 1000 Ft össze -
gû, 10 mil lió Ft-ot meg ha la dó becs ér ték fe lett a becs ér ték
1%-ának meg fe le lõ össze gû li cit kü szö böt,

k) e tör vénynek az ár ve re zõ ket köz vet le nül érin tõ ren -
del ke zé se it (ár ve ré si fel té te lek, vé tel ár meg fi ze té se, vég -
re haj tói le té ti szám la szá ma, má so dik ár ve rés tar tá sa),

l) az elekt ro ni kus aján lat té tel fel té te le it és ha tár ide jé -
nek le jár tát.”

19.  § A Vht. a 145.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
145/A–C.  §-sal egé szül ki:

„145/A.  § (1) A vég re haj tó az ár ve ré si hir det ményt
köz zé te szi az elekt ro ni kus ár ve ré si hir det mé nyek nyil -
ván tar tá sá ban is; az ár ve rés köz hír ré té te lé hez fû zõ dõ
jog kö vet kez mény a li cit nap ló le zá rá sá ig tör té nõ köz zé -
té tel hez fû zõ dik. Nem te kint he tõ köz zé tett nek az ár ve -
rés, ha a köz zé té te li idõ tar tam ban az elekt ro ni kus ár ve -
ré si hir det mé nyek nyil ván tar tá sa a köz zé té te li idõ tar tam 
10%-át meg ha la dó idõ tar tam ban nem volt el ér he tõ a fel -
hasz ná lók szá má ra.

(2) Az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer az ár ve ré si hir det -
mény köz zé té te lé nek idõ pont ját és a li cit nap ló le zá rá sá nak 
idõ pont ját au to ma ti ku san rá ve ze ti a hir det mény re, amely
ez zel ki egész ül ve je le nik meg az elekt ro ni kus ár ve ré si hir -
det mé nyek nyil ván tar tá sá ban.

(3) Az ár ve rés idõ pont ját úgy kell meg ha tá roz ni, hogy
az a hir det mény elekt ro ni kus ár ve ré si hir det mé nyek nyil -
ván tar tá sá ban tör té nõ köz zé té te lé nek nap ját kö ve tõ
30. nap nál ké sõb bi idõ pont ra es sen.

145/B.  § Az ár ve re zõk elekt ro ni kus nyil ván tar tá sá nak
ve ze té se a 132/E.  §-ban fog lal tak sze rint tör té nik.

145/C.  § (1) A vé te li aján la tok elekt ro ni kus úton tör té nõ 
meg té te lé re a 132/F.  § ren del ke zé se it kell al kal maz ni az
e §-ban fog lalt el té ré sek kel.

(2) Ha az ár ve re zõ in gat lan szer zé se en ge dély hez kö tött,
az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer ár ve re zõ ként tör té nõ
hasz ná la tá hoz szük sé ges fel hasz ná lói név és jel szó ak ti vá -
lá sá nak az is fel té te le, hogy az in gat lan szer zé si en ge dé lyét
a vég re haj tó nak be mu tas sa.

(3) A vé te li aján la tot az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer
ak kor nem te szi köz zé az ár ve rés hez tar to zó li cit nap ló ban,
ha az

a) nem éri el a becs ér ték 50%-át, la kó in gat lan ese té ben
a 147.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek fenn ál lá sa ese -
tén 70%-át, vagy

b) nem ha lad ja meg leg alább a li cit kü szöb össze gé vel
vagy an nak több szö rö sé vel az elõ zõ leg köz zé tett vé te li
aján la tot.

(4) Ha az ár ve re zõ vé te li aján la tá nak köz zé té te lét köve -
tõen az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer újabb vé te li aján la -
tot tesz köz zé a li cit nap ló ban, az ár ve re zõ ké rel mé re a vég -
re haj tó 3 mun ka na pon be lül in téz ke dik az ár ve ré si elõ leg
vissza uta lá sá ról.

(5) Az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer az ár ve rést meg -
elõ zõ mun ka nap 12 óra kor zár ja le au to ma ti ku san a li cit -
nap lót.”

20.  § A Vht. 146.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Az ár ve ré sen az a vé te li aján lat ér vé nyes, amely az
elõ zõ vé te li aján la tot a li cit kü szöb össze gé vel vagy an nak
több szö rö sé vel meg ha lad ja.”

21.  § (1) A Vht. 147.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ár ve rés meg kez dé se kor a vég re haj tó köz li az ár -
ve re zõk kel a becs ér té ket és a ki ki ál tá si árat, is mer te ti az
ár ve ré si fel té te le ket és fel hív ja az ár ve re zõ ket aján la tuk
meg té te lé re. A ki ki ál tá si ár a becs ér ték össze ge. Ha a li cit -
nap ló ban tet tek köz zé vé te li aján la tot, a ki ki ál tá si ár az
utol só ként köz zé tett vé te li aján lat össze ge.

(2) Ha a fel aján lott vé tel ár nem éri el a ki ki ál tá si árat, azt 
fo ko za to san lej jebb kell szál lí ta ni a becs ér ték fe lé ig. Ha a
li cit nap ló ban már tet tek köz zé vé te li aján la tot, a ki ki ál tá si
ár nem szál lít ha tó le.”

(2) A Vht. 147.  §-a (5) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha nincs to váb bi aján lat, a vég re haj tó a fel aján lott leg -
ma ga sabb vé tel ár há rom szo ri ki ki ál tá sa után ki je len ti,
hogy az in gat lant a leg töb bet aján ló ár ve re zõ meg vet te.”

22.  § A Vht. 149.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ár ve ré si vevõ kö te les a tel jes vé tel árat az ár ve -
rés tõl – ha pe dig az ár ve rést jog or vos lat tal tá mad ták meg,
a jog or vos la tot el bí rá ló ha tá ro zat ren del ke zé se sze rint an -
nak jog erõ re emel ke dé sé tõl – szá mí tott 15 na pon be lül be -
fi zet ni vagy át utal ni a vég re haj tói le té ti szám lá ra; ha ezt el -
mu laszt ja, elõ le gét el vesz ti.”

23.  § A Vht. 152.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Ha az ár ve ré si vevõ elekt ro ni kus úton tett vé te li
aján la tot,
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a) a vég re haj tó fel hív ja, hogy az ár ve ré si jegy zõ könyv
alá írá sa cél já ból a vég re haj tó iro dá já ban a fel hí vás kéz hez -
vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül je len jen meg; ha ezt el -
mu laszt ja, elõ le gét el vesz ti;

b) a vég re haj tó az ár ve ré si jegy zõ könyv alá írá sá val
egy ide jû leg ad hat ré szé re ha lasz tást – a 149.  § (2) be kez -
dé se sze rin ti fel té te lek kel – a vé tel ár meg fi ze té sé re.”

24.  § A Vht. 153.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer az ár ve rést – ha
pe dig arra nem ke rült sor, a li cit nap ló vég re haj tó ál ta li le -
zá rá sát – kö ve tõ 30. na pon au to ma ti ku san tör li az elekt ro -
ni kus ár ve ré si hir det mé nyek nyil ván tar tá sá ból az ár ve ré si
hir det ményt és a hoz zá tar to zó li cit nap lót.”

25.  § A Vht. 154/A.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) Ha a ki köl tö zés re az (1) és (5) be kez dés ben fog lalt 
idõ pon tig nem ke rült sor, a vég re haj tó az ár ve ré si ve võ nek
a ki köl tö zé si ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 15. na pig elõ ter jesz -
tett ké rel mé re – szük ség ese tén rend õrség köz re mû kö dé sé -
vel – ha la dék ta la nul in téz ke dik az in gat lan ki ürí té se iránt a 
182–182/A.  § meg fe le lõ al kal ma zá sá val. Az in gat lan ki -
ürí té se so rán a vég re haj tást kérõ jo gai és kö te le zett sé gei az 
ár ve ré si ve võt il le tik meg, il let ve ter he lik.”

26.  § A Vht. 155.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„155.  § Az ár ve rés si ker te len, ha
a) nem tet tek vé te li aján la tot, vagy a fel aján lott vé tel ár

nem érte el az in gat lan becs ér té ké nek fe lét vagy la kó in gat -
lan ese té ben a 147.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek
fenn ál lá sa ese tén a 70%-át;

b) az elekt ro ni kus úton vé te li aján la tot tevõ ár ve ré si
vevõ az ár ve ré si jegy zõ köny vet nem írta alá;

c) az ár ve ré si vevõ nem fi zet te be vagy nem utal ta át a
tel jes vé tel árat az ár ve rés tõl szá mí tott 15 na pon be lül, ille -
tõ leg a vég re haj tó ál tal a vé tel ár meg fi ze té sé re adott ha tár -
idõn be lül.”

27.  § A Vht. 156.  §-ának (2) és (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Nem kell meg tar ta ni a má so dik ár ve rést, ha az ár ve -
ré si vevõ az ár ve ré si jegy zõ köny vet alá ír ta és be fi zet te a
vé tel árat (vagy át utal ta és az ar ról  szóló ter he lé si ér te sí tõt a 
vég re haj tó nak be mu tat ta), to váb bá meg té rí tet te a má so dik
ár ve rés ki tû zé sé vel fel me rült költ sé get, mi e lõtt a li cit nap -
ló ban vé te li aján la tot tesz nek köz zé. A vé tel ár meg fi ze té -
sét a vég re haj tó ha la dék ta la nul rög zí ti a li cit nap ló ba, és a
li cit nap lót le zár ja. Ilyen kor az utó lag meg fi ze tett vé tel ár ba 
nem le het be szá mí ta ni a 149.  § alap ján el vesz tett elõ le get.”

„(4) A vé te li aján la tok össze gé re, a ki ki ál tá si árra és an -
nak le szál lí tá sá ra az elsõ ár ve rés re vo nat ko zó sza bá lyo kat
kell al kal maz ni.”

28.  § A Vht. 157.  §-a a kö vet ke zõ új (4) és (5) be kez dés -
sel egé szül ki, és a je len le gi (4) be kez dés szá mo zá sa
(6) be kez dés re vál to zik:

„(4) Az in gat lan – az (5) be kez dés ben fog lalt el té rés -
sel – az ár ve rés meg kez dé sé ig ad ha tó el ár ve ré sen kí vül.

(5) Vé te li aján lat li cit nap ló ban tör té nõ köz zé té te lét
köve tõen az ár ve ré sen kí vü li el adás ra ak kor van le he tõ ség, 
ha a fel aján lott vé tel ár ma ga sabb a köz zé tett vé te li aján lat
össze gé nél, ki vé ve a (2) be kez dés ben fog lalt fel té te lek
mel lett tör té nõ el adást, mely re a köz zé tett vé te li aján lat tal
meg egye zõ vagy an nál ala cso nyabb vé tel áron is le he tõ ség
van.”

29.  § (1) A Vht. 161.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az adós tu laj do nos tár sai az ár ve rés ki tû zé sé ig együt te -
sen kér he tik, hogy az egész in gat lant ár ve rez zék el.”

(2) A Vht. 161.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[A (2) be kez dés ben sza bá lyo zott eset ben]
„d) a tu laj do nos társ tu laj do ni há nya dá nak ér té ke sí té sé -

bõl be folyt összeg bõl a vég re haj tó le von ja az ér té ke sí tés -
nek a tu laj do ni há nyad ra esõ, kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott költ sé gét.”

30.  § A Vht. a 204/A.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ új
XI. fe je zet tel és 204/B–H.  §-sal egé szül ki, egy út tal a je -
len le gi XI-–X. fe je zet szá mo zá sa XII–XXI. fe je zet re vál -
to zik:

„XI. Fejezet

ZÁLOGTÁRGY EGYSZERÛSÍTETT
VÉGREHAJTÁSI ÉRTÉKESÍTÉSE

A végrehajtás elrendelése

204/B.  § A bí ró ság a zá log jo go sult ké rel mé re a zá log -
szer zõ dés rõl  szóló köz ok ira tot ak ként lát ja el vég re haj tá si
zá ra dék kal [22.  § c) pont], hogy a zá log tárgy egy sze rû sí -
tett vég re haj tá si ér té ke sí té sé vel ren de li el a zá log jog gal
biz to sí tott pénz kö ve te lés vég re haj tá sát, ha

a) a zá log jo go sult a zá log kö te le zet tel a Ptk.
257.  §-ának (4) be kez dé se sze rint meg ál la po dott a zá log -
tárgy egy sze rû sí tett vég re haj tá si ér té ke sí té sé ben;

b) a zá log jo go sult a zá log kö te le zet tel a Ptk.
257.  §-ának (2)–(3) be kez dé se sze rin ti ér té ke sí tés ben ál la -
po dott meg, és a zá log tárgy nak a zá log jo go sult vagy meg -
bí zott ja ál ta li ér té ke sí té sé re meg ha tá ro zott ha tár idõ még
nem telt le.

A pénzkövetelés végrehajtása szabályainak megfelelõ
alkalmazása

204/C.  § (1) A zá log tárgy egy sze rû sí tett vég re haj tá si ér -
té ke sí té sé re irá nyu ló vég re haj tás fo ga na to sí tá sá ra a pénz -
kö ve te lés vég re haj tá sá nak sza bá lya it az e fe je zet ben fog -
lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A vég re haj tás fo ga na to sí tá sa a vég re hajt ha tó ok irat -
ban meg je lölt zá log tárgy ra tör té nik; az adós egyéb va -
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gyon tár gya i nak, jö ve del mé nek fel ku ta tá sá ra és vég re haj -
tás alá vo ná sá ra nem ke rül sor.

(3) A vég re haj tás – füg get le nül a vég re haj tás so rán be -
folyt összeg tõl – a zá log tárgy vé tel árá ból a zá log jo go sult
vég re haj tást ké rõt meg il le tõ összeg ki fi ze té sé vel, a zá log -
tárgy zá log jo go sult ál ta li át vé te lé vel, il let ve az ér té ke sí -
tett, át vett in gat lan ki ürí té sé vel, az adós tel je sí té se ese tén
pe dig a zá log jog gal biz to sí tott kö ve te lés és a vég re haj tá si
költ sé gek meg fi ze té sé vel be fe je zõ dik.

(4) Ha az adós el len más kö ve te lés be haj tá sá ra is vég re -
haj tást ren del tek el, a vég re haj tó a zá log jog gal biz to sí tott
kö ve te lés vég re haj tá sát az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint
foly tat ja, de a zá log jo go sult – a 7.  § (1) és (2) be kez dé sé -
nek al kal ma zá sa nél kül – to vább ra is csak a zá log tárgy vé -
tel árá ból tör té nõ ki elé gí tés re, il let ve a zá log tárgy át vé te lé -
re jo go sult.

A zálogtárgy árverésének elõkészítése

204/D.  § (1) A vég re haj tó a vég re haj tá si költ ség meg -
elõ le ge zé sét kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül kéz be sí ti a vég re -
hajt ha tó ok ira tot az adós nak, mely nek so rán tá jé koz tat ja a
(3) be kez dés sze rin ti nyi lat ko zat té te li kö te le zett sé gé rõl és
az el mu lasz tá sá nak jog kö vet kez mé nye i rõl.

(2) A zá log tárgy le fog la lá sá ra és becs ér té ké nek meg ál -
la pí tá sá ra nem ke rül sor. Ha az adós a vég re hajt ha tó ok irat
hely szí ni kéz be sí té sé vel egy ide jû leg, pos tai kéz be sí tés
ese tén pe dig a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 15 na pon be lül a
tar to zá sát nem fi zet te meg, a vég re haj tó – ki vé ve, ha a zá -
log tár gyat más kö ve te lés biz to sí tá sá ra is ter he li zá log jog –
ki tû zi a zá log tárgy ár ve ré sét.

(3) Az adós a (2) be kez dés ben fog lalt ha tár idõn be lül
– ki vé ve, ha a tar to zást meg fi ze ti – kö te les nyi lat koz ni a
vég re haj tó nak a zá log tárgy in gó ság tá ro lá si he lyé rõl és ar -
ról, hogy vál lal ja-e az in gó ság meg õr zé sét.

(4) Ha az adós az in gó sá gok meg õr zé sét nem vál lal ja, a
vég re haj tó – a szál lí tá si és tá ro lá si költ sé gek meg elõ le ge -
zé sét köve tõen – in téz ke dik a zá log tárgy el szál lí tá sa iránt;
ugyan így kell el jár ni ak kor is, ha az adós nyi lat ko za tot
nem tett, de a vég re haj tó tu do má sá ra jut az in gó sá gok fel -
le lé si he lye. Az el szál lí tás ról az in gó sá gok té te les fel so ro -
lá sát is tar tal ma zó jegy zõ köny vet kell ké szí te ni.

(5) Ha az adós a (3) be kez dés sze rin ti nyi lat ko zat meg -
té te lét el mu laszt ja, vele szem ben rend bír ság ki sza bá sá nak
van he lye a 45/A.  § (2) be kez dé se sze rin ti kü lön fel hí vás
ki adá sa nél kül.

(6) Ha a zá log tár gyat más kö ve te lés biz to sí tá sá ra is ter -
he li zá log jog, a vég re haj tó a 114.  § meg fe le lõ al kal ma zá -
sá val ér te sí ti a zá log jo go sul tat a vég re haj tá si el já rás ba tör -
té nõ be kap cso ló dás irán ti ké re lem elõ ter jesz tésének le he -
tõ sé gé rõl. A bí ró ság a zá log jo go sult vég re haj tá si el já rás ba
tör té nõ be kap cso ló dá sá nak en ge dé lye zé se so rán a zá log -
jo go sult ki elé gí té si jo gá nak meg nyíl tát nem a zá log tárgy
le fog la lá sa, ha nem egy sze rû sí tett vég re haj tá si ér té ke sí té -
sé nek el ren de lé se alap ján ál la pít ja meg.

(7) A vég re haj tó az in gó- és in gat lan-ár ve ré si hir det -
mény ben a zá log tárgy becs ér té ke he lyett a zá log jo go sult

és a zá log kö te le zett meg ál la po dá sá ban rög zí tett, il let ve a
zá log jo go sult és a zá log kö te le zett meg ál la po dá sa sze rin ti
szá mí tá si mód dal meg ál la pí tott leg ala cso nyabb vé tel ár
össze gét tün te ti fel az zal a tá jé koz ta tás sal, hogy an nál ala -
cso nyabb összeg ben nem le het ár ve rez ni a zá log tárgy ra.

(8) In gat lan ár ve ré se so rán az ár ve ré si elõ leg a zá log -
tárgy leg ala cso nyabb vé tel árá nak 10%-a, a li cit kü szöb pe -
dig a leg ala cso nyabb vé tel ár nak a 143.  §  j) pont já ban
meg ha tá ro zott szá za lé ka.

204/E.  § (1) Ha a zá log tárgy egy sze rû sí tett vég re haj tá si
ér té ke sí té sét más kö ve te lés be haj tá sá ra is el ren del te a bí ró -
ság, a vég re haj tó a leg ala cso nyabb vé tel ár össze gé rõl tá jé -
koz tat ja a vég re haj tó hoz utóbb ér ke zett vég re hajt ha tó ok -
irat sze rin ti zá log jo go sult vég re haj tást ké rõt. Ha a zá log jo -
go sult a tá jé koz ta tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon
be lül nem ér te sí ti a vég re haj tót írás ban egyet nem ér té sé rõl 
vagy a (2) be kez dés sze rin ti meg ál la po dá sá ról, a vég re haj -
tó a leg ala cso nyabb vé tel ár össze gét tün te ti fel az ár ve ré si
hir det mény ben.

(2) A zá log jo go sul tak – az ere de ti meg ál la po dá sa ik ban
rög zí tett leg ki sebb vé tel árak kö zöt ti összeg ben – meg ál la -
pod hat nak a leg ki sebb vé tel ár össze gé rõl; ha 15 na pon be -
lül ezt írás ban köz lik a vég re haj tó val, a vég re haj tó ezt az
össze get tün te ti fel az ár ve ré si hir det mény ben leg ki sebb
vé tel ár ként.

(3) Egyet ér tés és meg ál la po dás hi á nyá ban a vég re haj tó
az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint meg ál la pít ja a zá log tárgy
becs ér té két és ki tû zi az ár ve rést.

(4) A vég re haj tó a meg ál la pí tott leg ala cso nyabb vé tel -
ár ról, il let ve a (3) be kez dés sze rint meg ál la pí tott becs ér -
ték rõl tá jé koz tat ja a vég re haj tás ba be kap cso ló dott zá log -
jo go sul tat.

A zálogtárgy árverése

204/F.  § (1) Több zá log tárgy ér té ke sí té se ese tén az ér té -
ke sí té sük sor rend jé re a zá log szer zõ dés ben fog lalt meg ál -
la po dás irány adó, en nek hi á nyá ban azt a vég re haj tást kérõ
ha tá roz hat ja meg.

(2) Az in gat lan ra meg tett, a leg ala cso nyabb vé tel ár
össze gét el nem érõ vé te li aján la tot az elekt ro ni kus ár ve ré -
si rend szer nem te szi köz zé a li cit nap ló ban.

(3) Az ár ve rés meg kez dé se kor a vég re haj tó az ár ve re -
zõk kel a leg ki sebb vé tel árat és a ki ki ál tá si árat köz li. A ki -
ki ál tá si ár ingó ár ve ré se ese tén a leg ala cso nyabb vé tel ár
össze ge, in gat lan ár ve ré se ese tén pe dig a li cit nap ló ban
utol só ként köz zé tett vé te li aján lat, s csak en nek hi á nyá ban
a leg ala cso nyabb vé tel ár össze ge.

(4) Az ár ve ré sen a ki ki ál tá si ár nem szál lít ha tó le.

(5) Az ár ve rés si ker te len, ha nem tet tek leg alább a leg -
ala cso nyabb vé tel ár nak meg fe le lõ össze gû vé te li aján -
latot.

(6) A zá log tár gyat a má so dik si ker te len ár ve rést köve -
tõen leg alább a leg ala cso nyabb vé tel ár nak meg fe le lõ
összeg ben ve he ti át a vég re haj tást kérõ.
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(7) A zá log tárgy becs ér té ké nek meg ál la pí tá sa [204/E.  §
(3) be kez dés] ese tén az ár ve rést az ál ta lá nos sza bá lyok
sze rint kell meg tar ta ni.

204/G.  § (1) La kó in gat lan egy sze rû sí tett vég re haj tá si
ér té ke sí té se ese tén a ki köl tö zé si kö te le zett ség tel je sí té sé re
a 154/A.  § (1)–(3) be kez dé sét ak ként kell al kal maz ni,
hogy a ki köl tö zé si ha tár idõ az ár ve rés tõl (jog or vos la ti ké -
re lem jog erõs el bí rá lá sá tól, vé tel ár meg fi ze té sé tõl) szá mí -
tott 90 nap.

(2) A ki köl tö zé si kö te le zett ség tel je sí té sé re ha lasz tás
nem ad ha tó.

Végrehajtási kifogás elõ ter jesz tése

204/H.  § (1) A zá log tárgy egy sze rû sí tett vég re haj tá si ér -
té ke sí té se so rán vég re haj tá si ki fo gás – a (2) be kez dés ben
fog lalt ki vé tel lel – csak a kö vet ke zõ vég re haj tá si cse lek -
mé nyek kel kap cso lat ban ter jeszt he tõ elõ:

a) a zá log tárgy becs ér té ké nek a 204/E.  § (3) be kez dé se
sze rin ti meg ál la pí tá sa,

b) az in gat lan leg ki sebb vé tel árá nak vagy becs ér té ké -
nek 204/E.  § (4) be kez dé se sze rin ti köz lé se, amely el len
elõ ter jesz tett ki fo gást a bí ró ság a 140.  § (7) be kez dé se sze -
rint bí rál ja el,

c) a zá log tárgy ár ve ré se,
d) az ér té ke sí tett in gat lan ki ürí té se,
e) a vég re haj tói költ ség meg ál la pí tá sa és a vé tel ár fel -

osz tá sa,
f) ké se del mes vég re haj tói in téz ke dés.
(2) Az ár ve ré si jegy zõ könyv kéz hez vé te lét kö ve tõ

15 na pon be lül elõ ter jesz tett vég re haj tá si ki fo gás ban az ár -
ve rést meg elõ zõ jog sza bály sér tõ vég re haj tói in téz ke dé sek
meg sem mi sí té se is kér he tõ; ilyen in téz ke dés meg sem mi sí -
té se ese tén a bí ró ság az ár ve rést is meg sem mi sít he ti.”

31.  § A Vht. 211.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A bí ró ság ak kor is vissza von ja a vég re haj tá si la pot
vagy tör li a vég re haj tá si zá ra dé kot, ha az adós ké rel mé re
meg ál la pít ja, hogy a 805/2004/EK ren de let 21. cik ke, az
1896/2006/EK ren de let 22. cik ké nek (1) be kez dé se vagy a
861/2007/EK ren de let 22. cik ké nek (1) be kez dé se alap ján
a vég re haj tás vissza uta sí tá sá nak, il let ve el uta sí tá sá nak fel -
té te lei fenn áll nak.”

32.  § (1) A Vht. 217.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A vég re haj tá si ki fo gást a vég re haj tó in téz ke dé sé tõl
szá mí tott 15 na pon be lül kell be nyúj ta ni a vég re haj tó nál,
aki azt – a ki fo gás olt vég re haj tói in téz ke dés re vo nat ko zó
ira tok má so la tá val együtt – 3 mun ka na pon be lül to váb bít ja 
a vég re haj tást fo ga na to sí tó bí ró ság nak.”

(2) A Vht. 217.  §-a (5) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A bí ró ság – ha azok nem áll nak ren del ke zés re – a vég -
re haj tá si ki fo gás be ér ke zé sé tõl szá mí tott 8 mun ka na pon
be lül in téz ke dik a ki fo gás el bí rá lá sá hoz szük sé ges ira tok

be szer zé se iránt, a vég re haj tó pe dig a bí ró ság meg ke re sé -
sé nek 8 mun ka na pon be lül kö te les ele get ten ni.”

33.  § A Vht. 250.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

(A ka ma ra el lát ja a kö vet ke zõ fel ada to kat is:)
„f) mû köd te ti az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szert.”

34.  § A Vht. a kö vet ke zõ 253/F.  §-sal egé szül ki:
„253/F.  § (1) A ka ma ra a fel hasz ná lók szá má ra az in ter -

ne ten köz zé te szi az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer mû kö -
dé sé nek és ár ve re zõ ként tör té nõ igény be vé te lé nek a mi -
nisz ter ren de le té ben meg ha tá ro zott tech ni kai fel té te le it
(fel hasz ná lá si sza bály zat). A fel hasz ná lá si sza bály za tot a
mi nisz ter hagy ja jóvá.

(2) A ka ma ra kö te les gon dos kod ni az elekt ro ni kus ár ve -
ré si rend szer ben ke zelt ada tok hoz  való jo go su lat lan hoz -
zá fé rés, azok jo go su lat lan meg vál toz ta tá sa, nyil vá nos ság -
ra ho za ta la vagy tör lé se, ille tõ leg sé rü lé sük vagy meg sem -
mi sü lé sük el le ni vé del mé rõl.

(3) A ka ma ra nap lót ké szít
a) az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer üzem ben tar tá si

ide jé rõl,
b) az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer nyil ván tar tá sa i ba

tör té nõ be jegy zé sek rõl és tör lé sek rõl a be jegy zett, tö rölt
ada tok nak, a be jegy zés, tör lés idõ pont já nak, va la mint a
be jegy zõ, tör lõ vég re haj tó ne vé nek és azo no sí tó szá má nak 
a fel tün te té sé vel,

c) az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer ár ve re zõ ként tör té -
nõ hasz ná la tá ra jo go sult fel hasz ná lók ál tal a li cit nap ló ba
to váb bí tott vé te li aján la tok ról a vé te li aján lat össze gé nek,
az ár ve re zõ egye di azo no sí tó já nak és a vé te li aján lat be ér -
ke zé se idõ pont já nak a fel tün te té sé vel,

d) a nap ló ból tör tént adat szol gál ta tás ról a szol gál ta tott
ada tok kö ré nek, az adat igény lõ ne vé nek és cí mé nek, va la -
mint az adat szol gál ta tás idõ pont já nak a fel tün te té sé vel.

(4) A nap lót és az ada ta i nak meg is me ré sé hez szük sé ges
tech ni kai esz kö zö ket 10 évig kell meg õriz ni.

(5) A nap ló
a) elekt ro ni kus ár ve ré si hir det mé nyek re vo nat ko zó

ada ta i ról a vég re haj tá si el já rás ban sze rep lõ fe lek és ér de -
kel tek,

b) ár ve re zõk elekt ro ni kus nyil ván tar tá sá ra vo nat ko zó
ada ta i ról – sa ját ada ta ik te kin te té ben – a nyil ván tar tás ban
sze rep lõ sze mé lyek,

c) li cit nap ló ra vo nat ko zó ada ta i ról a vég re haj tá si el já -
rás ban sze rep lõ fe lek és ér de kel tek, va la mint az ár ve re zõk
kér het nek adat szol gál ta tást.

(6) A nap ló tel jes adat tar tal ma a vég re haj tó nak, a bí ró -
ság nak, a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nak és a bün te tõ -
ügy ben el já ró ha tó ság nak to váb bít ha tó.

(7) A nap ló ból adat szol gál ta tás írás be li ké re lem re vagy
meg ke re sés re tel je sít he tõ.”

35.  § A Vht. 254.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:
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„(6) A fel vi lá go sí tás ra jo go sult ké rel mé re a vég re haj tó
ál tal a vég re haj tá si ügy ira tá ról ki adott má so la tért a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott össze gû költ ség té rí tést kell
fi zet ni a vég re haj tó ré szé re, mely nem vég re haj tá si költ -
ség.”

36.  § A Vht. 264.  §-át meg elõ zõ „A bí ró sá gi tit kár vég -
re haj tá si jog kö re” al cím he lyé be az „A bí ró sá gi tit kár és a
bí ró sá gi ügy in té zõ vég re haj tá si jog kö re” al cím lép, és a
Vht. 264.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A bí ró sá gi ügy in té zõ el lát hat ja a vég re haj tá si ügy -
in té zõ fel adat kö rét, ille tõ leg e fel adat kör be tar to zó bár -
mely el já rá si cse lek ményt el vé gez het, ha meg fe lel a 233.  § 
(1) be kez dé sé nek a)–e) pont já ban vagy (4) be kez dé sé ben
fog lalt fel té te lek nek, a vég re haj tá si ügy in té zõi vizs gát le -
tet te, és nem áll fenn vele szem ben a 233.  § (2) be kez dé se
sze rin ti ki zá ró ok. A bí ró sá gi ügy in té zõ e be kez dés sze rint
tör té nõ ki ne ve zé se so rán a bûn ügyi nyil ván tar tás nak a rá
vo nat ko zó tel jes körû ada ta it a ki ne ve zõ vizs gál ja meg és
mér le ge li a ki ne ve zést meg elõ zõ en.”

37.  § A Vht. 307.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és a § a kö vet ke zõ n) és
o) pont tal egé szül ki:

(Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy ren de let tel ál la -
pít sa meg)

„g) a vég re haj tói ügy vi tel re, pénz ke ze lés re és sta tisz ti -
ká ra, to váb bá a vég re haj tá si ügyek irat tá ro zá sá ra, va la mint 
a ka ma ra ira ta i nak irat ke ze lé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat,”

„n) az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben
az ár ve re zõk elekt ro ni kus nyil ván tar tá sá ba tör té nõ be jegy -
zés dí ját, a kö zös tu laj don ban lévõ in gat lan ár ve ré se ese tén 
a tu laj do nos társ tu laj do ni há nya dá nak ér té ke sí té sé ért fel -
szá mít ha tó dí jat, az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tó ál tal a fel vi -
lá go sí tás ra jo go sult ré szé re ki adott má so la tért fel szá mít -
ha tó költ ség té rí tést, va la mint ezek meg fi ze té sé nek mód ját,

o) az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer in for ma ti kai al kal -
ma zá sá nak mû köd te té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo -
kat.”

38.  § A Vht. 317.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„317.  § (1) E tör vény
a) 10.  §-ának d) pont ja a köl csö nös el is me rés el vé nek a

pénz bün te té sek re  való al kal ma zá sá ról  szóló, 2005. feb ru ár 
24-i 2005/214/IB ta ná csi ke ret ha tá ro zat,

b) 184/A.  §-a és 187.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja a
szel le mi tu laj don jo gok ér vé nye sí té sé rõl  szóló, 2004. áp ri -
lis 29-i 2004/48/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv nek
való meg fe le lést szol gál ja.

(2) E tör vény
a) 13.  §-ának (3) be kez dé se, 16.  §-ának j) pont ja,

31/C.  §-a, 37/B.  §-a, 48.  §-ának (8) be kez dé se, 50.  §-ának
(5) be kez dé se és 211.  §-ának (3) be kez dé se a kis ér té kû kö -
ve te lé sek eu ró pai el já rá sá nak be ve ze té sé rõl  szóló, 2007.

jú li us 11-i 861/2007/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let,

b) 16.  §-ának f) pont ja a kö zös sé gi véd jegy rõl  szóló,
1993. de cem ber 20-i 40/94/EK ta ná csi ren de let, a kö zös sé -
gi for ma ter ve zé si min ták ról  szóló, 2001. de cem ber 12-i
6/2002/EK ta ná csi ren de let, va la mint a kö zös sé gi nö vény -
faj ta-ol ta lom ról  szóló, 1994. jú li us 27-i 2100/94/EK ta ná -
csi ren de let,

c) 16.  §-ának g) pont ja, 23/B.  §-ának (2) be kez dé se,
31/C.  §-a, 48.  §-ának (8) be kez dé se, 50.  §-ának (5) be kez -
dé se és 211.  §-ának (3) be kez dé se a nem vi ta tott kö ve te lé -
sek re vo nat ko zó eu ró pai vég re hajt ha tó ok irat lét re ho zá sá -
ról  szóló, 2004. áp ri lis 21-i 805/2004/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let,

d) 16.  §-ának h) pont ja, 31/C.  §-a és 210/B.  §-a a há zas -
sá gi ügyek ben és a szü lõi fe le lõs ség re vo nat ko zó el já rá -
sok ban a jog ha tó ság ról, va la mint a ha tá ro za tok el is me ré -
sé rõl és vég re haj tá sá ról, il let ve az 1347/2000/EK ren de let
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2003. no vem ber 27-i
2201/2003/EK ta ná csi ren de let,

e) 16.  §-ának i) pont ja, 31/C.  §-a, 48.  §-ának (8) be kez -
dé se, 50.  §-ának (5) be kez dé se és 211.  §-ának (3) be kez dé -
se az eu ró pai fi ze té si meg ha gyá sos el já rás lét re ho zá sá ról
 szóló, 2006. de cem ber 12-i 1896/2006/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let,

f) 23/B.  §-ának (1) be kez dé se, 31/C.  §-a, 37/B.  §-a,
186.  §-ának (3) be kez dé se, 187.  §-ának (3) be kez dé se és
210/A.  §-a a pol gá ri és ke res ke del mi ügyek ben a jog ha tó -
ság ról, va la mint a bí ró sá gi ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról
 szóló, 2000. de cem ber 22-i 44/2001/EK ta ná csi ren de let
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít meg.”

39.  § A Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény 257.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A fe lek az (1) be kez dés ben fog lalt fel té te lek kel
meg ál la pod hat nak a zá log tárgy egy sze rû sí tett vég re haj tá si 
ér té ke sí té sé ben is.”

40.  § (1) Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör -
vény (a továb biak ban: Art.) 146.  §-a (3) be kez dé sé nek má -
so dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ez eset ben a bí ró sá gi vég re haj tó az e tör vény ben fog lalt
ren del ke zé sek al kal ma zá sá val jár el az zal az el té rés sel, hogy
ille té kességére a Vht. 232.  §-ának (3)–(5) be kez dé se az
irány adó, és al kal maz za a Vht.-nak az elekt ro ni kus in gó ár ve -
rés re és in gat lan ár ve rés re vo nat ko zó ren del ke zé se it is.”

(2) Az Art. 156.  §-ának (5) és (6) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az in gó ság ár ve ré se so rán az adó ha tó ság a Vht.
122.  §-ának (4) be kez dé sét, 132/B–G.  §-át és 133.  §-ának
(4) be kez dé sét nem al kal maz za.

(6) Az in gat lan ár ve ré se so rán az adó ha tó ság a Vht. ren -
del ke zé se it a kö vet ke zõ el té ré sek kel al kal maz za:

a) nem al kal maz ha tó a Vht. 143.  §-ának j) és l) pont ja,
145/A–C.  §-a, 146.  §-ának (4) be kez dé se, 147.  §-a (1) be -
kez dé sé nek har ma dik mon da ta, 147.  §-a (2) be kez dé sé nek
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má so dik mon da ta, 147.  §-a (5) be kez dé sé nek har ma dik
mon da ta, 149.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta,
152.  §-ának (4) be kez dé se, 153.  §-ának (4) be kez dé se,
155.  §-ának b) pont ja és 157.  §-ának (5) be kez dé se;

b) a má so dik ár ve rést ak kor nem kell meg tar ta ni, ha az ár -
ve ré si vevõ a má so dik ár ve rés meg kez dé se elõtt be fi zet te a
vé tel árat (vagy át utal ta és az ar ról  szóló ter he lé si ér te sí tõt az
adó ha tó ság nak be mu tat ta vagy má so la tát át ad ta) és meg té rí -
tet te a má so dik ár ve rés ki tû zé sé vel fel me rült költ sé get.”

(3) Az Art. 156.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(7) Az adó ha tó ság az ár ve ré si vevõ, ille tõ leg elekt ro ni kus 
ár ve rés ese tén az elekt ro ni kus ár ve re zõ adó azo no sí tó je lét az
adó ti tok ra vo nat ko zó sza bá lyok nak meg fele lõen ke ze li.”

(4) Az Art. 156/A.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„Kis ko rú és kis ko rú ne vé ben kép vi se lõ je az ár ve ré sen
nem ve het részt.”

(5) Az Art. 156/A.  §-ának (11) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„A jog erõ sen meg ál la pí tott fi ze té si kö te le zett ség tel je sí -
té sé ig az ár ve ré si vevõ to váb bi elekt ro ni kus ár ve ré sen nem 
ve het részt.”

(6) Az Art. a kö vet ke zõ 156/B–G.  §-sal egé szül ki:
„156/B.  § (1) Az in gat lant az adó ha tó ság az e §-ban és a

156/C–G.  §-ban fog lal tak sze rint az ár ve ré si vé tel ha tá lyá -
val nyil vá nos pá lyá za ton is ér té ke sít he ti.

(2) A pá lyá za ton az ár ve rés bõl ki zárt sze mé lyek nem
ve het nek részt.

(3) A nyil vá nos pá lyá za tot az adó ha tó ság pá lyá za ti hir -
det ménnyel tûzi ki, mely tar tal maz za

a) az adó ha tó ság meg ne ve zé sét, hi va ta li he lyi sé gé nek
cí mét, te le fon szá mát, a le té ti szám lá já nak szá mát,

b) az adó vég re haj tá si ügy szá mát,
c) a fe lek ne vét, a be haj tan dó kö ve te lést,
d) a nyil vá nos pá lyá zat út ján ér té ke sí ten dõ in gat lan meg -

je lö lé sét (hely raj zi szám, tu laj do nos, tu laj do ni há nyad, a fek -
vés he lye, az in gat la non a nyil vá nos pá lyá za ti ér té ke sí tést
köve tõen fenn ma ra dó ter hek, tar to zé kok, jel lem zõ sa já tos sá -
gok, be köl töz he tõ ál la pot, a ki köl tö zés re adott ha lasz tás), va -
la mint meg te kin té sé nek he lyét és ide jét,

e) az in gat lan becs ér té két és az elõ leg össze gét,
f) az aján lat be nyúj tá sá nak mód ját, he lyét, nap tá ri nap

sze rint meg ha tá ro zott ha tár ide jét,
g) az aján lat ér vé nyes sé gé hez szük sé ges tar tal mi ele -

mek meg je lö lé sét,
h) az aján lat fel bon tá sá nak he lyét és idõ pont ját, to váb -

bá azt a tá jé koz ta tást, hogy a fel bon tá si el já rá son a fe lek és
az aján lat te võk sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott juk út -
ján részt ve het nek,

i) a nyil vá nos pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ját és a pá lyá -
za ton részt ve võk re vo nat ko zó ren del ke zé se ket.

(4) A pá lyá za ti hir det ményt kéz be sí te ni kell
a) a fe lek nek,
b) azok nak, akik nek az in gat lan ra vo nat ko zó an az in -

gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett jo guk van,

c) az in gat lan fek vé se sze rin ti köz sé gi, vá ro si, fõ vá ro si
ke rü le ti jegy zõ nek,

d) az in gat lan ügyi ha tó ság nak.
(5) A pá lyá za ti hir det ményt – a meg ér ke zé sét kö ve tõ

elsõ mun ka nap tól kez dõ dõ en – 15 na pig ki kell füg gesz te -
ni az adó ha tó ság nak, az in gat lan fek vé se sze rin ti köz sé gi,
vá ro si, fõ vá ro si ke rü le ti pol gár mes te ri hi va tal nak, va la -
mint az in gat lan ügyi ha tó ság nak a hir de tõ táb lá já ra, és az
adós ké rel mé re egyéb meg fe le lõ mó don is köz hír ré kell
ten ni.

156/C.  § (1) Az aján lat nak tar tal maz nia kell
a) a vevõ ne vét, szü le té si he lyét és ide jét, any ja ne vét,

la kó he lyét (szék he lyét, cég jegy zék szá mát),
b) a fel aján lott vé tel ár össze gét,
c) az in gat lan becs ér té ke 10%-ának meg fe le lõ elõ leg

le té ti szám lá ra tör té nõ be fi ze té sé rõl  szóló iga zo lást,
d) ha a vevõ in gat lan szer zé se en ge dély hez kö tött, en -

nek az – en ge dély má so la tá nak csa to lá sá val tör té nõ – iga -
zo lá sát,

e) az ar ról  szóló nyi lat ko za tot, hogy a vevõ nem mi nõ -
sül a 156/B.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben a nyil vá nos pá lyá -
za ton  való rész vé tel bõl ki zárt sze mély nek.

(2) Az aján la tot köz ok irat ba, il let ve ügy véd ál tal vagy
az aján la tot tevõ szer ve zet jog ta ná cso sa ál tal el len jegy zett
ok irat ba kell fog lal ni.

(3) Az aján lat be nyúj tá sá nak ha tár ide jét az adó ha tó ság
úgy ál la pít ja meg, hogy a ha tár idõ le jár tá nak a nap ja a hir -
det mény nek az adó ha tó ság hir de tõ táb lá ján tör té nõ ki füg -
gesz té sé tõl szá mí tott 30. nap nál ké sõb bi idõ pont ra es sen.

(4) Az aján la tot zárt bo rí ték ban, „pá lyá za ti aján lat”
meg je lö lés sel kell át ad ni az adó ha tó ság hi va ta los he lyi sé -
gé ben az adó ha tó ság al kal ma zott já nak a ha tár idõ le jár tá ig. 
Az aján lat át vé te lé rõl az át ve võ el is mer vényt ad az át -
adónak.

(5) Az aján lat te võ az aján la tot a be nyúj tá si ha tár idõ le -
jár tá ig mó do sít hat ja, vagy vissza von hat ja, az erre vo nat -
ko zó nyi lat ko zat meg té te lé re a (4) be kez dés meg fele lõen
irány adó. Az aján lat be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõ le jár ta
után az aján la tot nem le het mó do sí ta ni vagy vissza von ni.

156/D.  § (1) Az adó ha tó ság a hi va ta li he lyi sé gé ben, a
hir det mény ben meg je lölt idõ pont ban az aján la to kat tar tal -
ma zó zárt ira to kat fel bont ja, és is mer te ti az aján lat te võk
ne vét, cí mét (szék he lyét), va la mint a vé tel ár ra tett aján la -
to kat. A fel bon tás ról jegy zõ köny vet kell ké szí te ni.

(2) A fel bon tá si el já rá son az adó ha tó ság al kal ma zott ja in 
kí vül a fe lek, azok, akik nek az in gat lan ra vo nat ko zó an az
in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett jo guk van, to váb bá az
aján lat te võk ve het nek részt sze mé lye sen vagy kép vi se lõ
út ján; tá vol ma ra dá suk az el já rás le foly ta tá sá nak nem aka -
dá lya.

(3) Az aján la tok is mer te té se után az adó ha tó ság meg -
vizs gál ja az aján la to kat, és meg ál la pít ja, hogy azok ér vé -
nye sek-e, és az el já rás ered mé nyes-e.

(4) Ér vény te len az aján lat, ha
a) a pá lyá za ti hir det mény ben meg ha tá ro zott ha tár idõ

le jár ta után nyúj tot ták be,
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b) nem tar tal maz za a 156/C.  § (1) be kez dé sé ben írt va -
la mely ada tot vagy nyi lat ko za tot,

c) az elõ leg be fi ze té se nem tör tént meg,
d) a fel aján lott vé tel ár nem érte el a becs ér ték 65%-át,

la kó in gat lan ese tén a becs ér ték 75%-át,
e) az aján lat ban fog lalt va la mely nyi lat ko zat tar tal ma

nem fe lel meg a  valóságnak,
f) nem köz ok irat ba, il let ve ügy véd vagy jog ta ná csos ál -

tal el len jegy zett ok irat ba fog lal ták.
(5) Az ér vény te len pá lyá za tot be nyúj tó az el já rás to váb -

bi sza ka szá ban nem ve het részt.
(6) A ma gán sze mély pá lyá zó 100 ezer fo rin tig, egyéb

pá lyá zó 200 ezer fo rin tig ter je dõ mu lasz tá si bír ság gal sújt -
ha tó, ha az adó ha tó ság meg ál la pít ja, hogy az aján la tá ban
 valótlan ada tot kö zölt.

(7) Ered mény te len a nyil vá nos pá lyá zat, ha nem ér ke zett
aján lat, vagy ha ki zá ró lag ér vény te len aján la tok ér kez tek.

156/E.  § (1) Ha az aján la tok ér vé nyes sé gé nek meg ál la -
pí tá sá hoz to váb bi in téz ke dés szük sé ges, az adó ha tó ság an -
nak meg té te lé ig – leg fel jebb 15 nap ra – az ered mény hir de -
tést el ha laszt ja, egyéb ként azon nal jegy zõ könyv be fog lal -
ja a nyil vá nos pá lyá zat ered mé nyét. Az el ha lasz tott ered -
mény hir de tés re új idõ pon tot ál la pít meg, és er rõl a je len lé -
võ ket szó ban, a to váb bi érin tet te ket pe dig ha la dék ta la nul
írás ban ér te sí ti.

(2) Az adó ha tó ság meg ál la pít ja a leg ma ga sabb aján la -
tot; a pá lyá za tot a leg ma ga sabb aján la tot tevõ nye ri, akit az 
adó ha tó ság er rõl írás ban ér te sít.

(3) Ha több azo nos össze gû aján lat ér ke zett, az adó ha tó -
ság az ered mény hir de té sen meg je lent érin tett aján lat te võ -
ket er rõl tá jé koz tat ja, és fel hív ja õket, hogy szó ban újabb
aján la tot te het nek. Az el já rást ad dig kell foly tat ni, amíg a
meg je len tek aján la tot tesz nek, majd az adó ha tó ság meg ál -
la pít ja a leg ma ga sabb ár aján la tot; a pá lyá za tot a leg ma ga -
sabb aján la tot tevõ nye ri, akit az adó ha tó ság er rõl írás ban
ér te sít.

(4) Ha az ered mény hir de té sen az azo nos aján la tot te võk
nem je len tek meg, vagy a je len levõ, azo nos aján la tot te -
võk nem tet tek újabb, ma ga sabb össze gû aján la tot, il let ve
újabb aján la ta ik ugyan olyan össze gû vé tel ár ra vo nat koz -
nak, a nyil vá nos pá lyá za tot ered mény te len nek kell nyil vá -
ní ta ni.

(5) A nyil vá nos pá lyá zat nyer te se a pá lyá za ti ered mény -
rõl ké szült jegy zõ könyv kéz hez vé te lé tõl – ha pe dig a pá -
lyá za tot vég re haj tá si ki fo gás sal tá mad ták meg, az ezt el bí -
rá ló vég zés jog erõ re emel ke dé sé tõl – szá mí tott 30 na pon
be lül kö te les a vé tel ár elõ leg gel csök ken tett össze gét az
adó ha tó ság le té ti szám lá já ra be fi zet ni. Ha ezt el mu laszt ja,
a to váb bi pá lyá za ton nem ve het részt, és el vesz ti az elõ le -
get, amely a vég re haj tás so rán be folyt össze get nö ve li. A
vé tel ár be fi ze té sé nek el mu lasz tá sa ese tén az adó ha tó ság a
nyil vá nos pá lyá zat ered mény te len sé gét ál la pít ja meg.

(6) Ha a nyil vá nos pá lyá zat nyer te se a vé tel árat be fi zet -
te, és a nyil vá nos pá lyá zat ered mé nyes sé gé nek meg ál la pí -
tá sá tól szá mí tott 30 nap el telt, az adó ha tó ság az ered ményt
rög zí tõ jegy zõ könyv ki vo na tá nak meg kül dé sé vel meg ke -

re si az in gat lan ügyi ha tó sá got a vevõ tu laj don jo gá nak az
in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé se cél já ból, és
er rõl a nyil vá nos pá lyá zat nyer te sét ér te sí ti. A ki vo nat tar -
tal má ra meg fele lõen irány adók az ár ve ré si jegy zõ könyv
tar tal mát meg ál la pí tó sza bá lyok.

(7) Az elõ leg be szá mí tá sá ra és vissza fi ze té sé re a Vht.
148.  §-a, a nyil vá nos pá lyá zat út ján ér té ke sí tett in gat lan
ki ürí té sé re és át adá sá ra pe dig a Vht. 154.  §-a és 154/A.  §-a
meg fele lõen irány adó.

156/F.  § (1) A nyil vá nos pá lyá zat ered mény te len sé ge
ese tén a nyil vá nos pá lyá zat is mé tel ten ki ír ha tó, vagy az in -
gat lant ár ve ré sen, il let ve ár ve ré sen kí vül, de az ár ve ré si
vé tel ha tá lyá val is le het ér té ke sí te ni. Az ár ve rés re a má so -
dik ár ve rés sza bá lyai irány adók az zal, hogy azon a ko ráb -
ban ér vé nyes aján la tot te võk is részt ve het nek. Ha az in gat -
lant ala cso nyabb áron ve szik meg, mint amennyit a fi ze tést 
el mu lasz tó pá lyá zó aján lott, az adó ha tó ság a fi ze tést el mu -
lasz tó pá lyá zót ha tá ro zat tal kö te le zi a vé tel ár-kü lön bö zet
meg fi ze té sé re. A fi ze té si kö te le zett sé get meg ál la pí tó jog -
erõs ha tá ro zat az adó igaz ga tá si el já rás ban vég re hajt ha tó
ok irat.

(2) Ha a má so dik pá lyá zat is ered mény te len, az in gat lan
vég re haj tást kérõ ál ta li át vé te lé nek van he lye (Vht.
158–160.  §).

156/G.  § (1) Az adó ha tó ság az in gó sá got ak kor ér té ke sí -
ti nyil vá nos pá lyá za ton, ha az nagy ér té kû, és az az adó ha -
tó ság, az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tó vagy az ál ta luk ki je lölt 
zár gond nok õri ze té ben ta lál ha tó; a nyil vá nos pá lyá zat ra a
156/B–F.  §-ok ren del ke zé se it az e §-ban fog lalt el té ré sek -
kel kell al kal maz ni.

(2) A pá lyá za ti hir det mény nek té te le sen tar tal maz nia
kell a pá lyá zat ra ki írt in gó ság meg ne ve zé sét, becs ér té két,
va la mint – amennyi ben az ér té ke sí te ni kí vánt in gó sá gok
tech no ló gi ai vagy ter me lé si, szol gál ta tá si egé szet al kot -
nak – a pá lyá za ti hir det mény ben fel kell tün tet ni an nak tar -
to zé ka it, jel lem zõ sa já tos sá ga it.

(3) Az aján la tot köz ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû
ma gán ok irat ba kell fog lal ni és a pá lyá za ti aján lat meg té te -
lé vel egy ide jû leg az in gó ság becs ér té ké nek 10%-át elõ leg -
ként be kell fi zet ni az adó ha tó ság le té ti szám lá já ra, ille tõ -
leg az aján la tok fel bon tá sa elõtt kész pénz ben át kell adni
az adó ha tó ság al kal ma zott ja ré szé re.

(4) Az aján lat ér vény te len, ha a fel aján lott vé tel ár nem
érte el a becs ér ték 50%-át.

(5) A be fi ze tett pá lyá za ti elõ leg után az adó ha tó ság ka -
ma tot nem fi zet, azt a pá lyá za ti ered mény hir de tést köve -
tõen a nem nyer tes pá lyá zó ré szé re ha la dék ta la nul vissza
kell utal ni az át uta lás költ sé gé vel csök ken tett összeg ben, a
kész pénz ben meg fi ze tett elõ le get pe dig ki kell fi zet ni a pá -
lyá zó nak.

(6) Ha az aján lat te võ vagy kép vi se lõ je a fel bon tá si el já -
rá son nem je le nik meg, aján la ta ér vény te len.

(7) A pá lyá zat nyer te se a vé tel ár össze gét az ered mény -
hir de tést köve tõen kész pénz ben azon nal kö te les meg fi zet -
ni; ha ezt el mu laszt ja, a pá lyá za tot a kö vet ke zõ leg ma ga -
sabb aján la tot tevõ sze mély nye ri meg, a fi ze tést el mu lasz -
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tó pá lyá zó pe dig a vég re haj tá si el já rás to váb bi sza ka szá -
ban nem ve het részt, és el vesz ti az elõ le get, amely a vég re -
haj tás so rán be folyt össze get nö ve li.

(8) Ha a ki nem fi ze tett in gó sá got a to vább foly ta tott el -
já rás so rán ala cso nyabb áron vet ték meg, mint amennyit a
fi ze tést el mu lasz tó pá lyá zó aján lott, a fi ze tést el mu lasz tó
pá lyá zó a két ár kö zöt ti kü lön bö ze tet azon nal kö te les meg -
té rí te ni, ille tõ leg az adó ha tó ság e sze mélyt a vé tel ár-kü -
lön bö zet meg fi ze té sé re ha tá ro zat tal kö te le zi; a fi ze té si kö -
te le zett sé get meg ál la pí tó jog erõs ha tá ro zat az adó igaz ga -
tá si el já rás ban vég re hajt ha tó ok irat.

(9) A vé tel ár meg fi ze té sét köve tõen a pá lyá zat nyer te sé -
nek az el adott in gó sá got az adó ha tó ság adja át; a pá lyá zat
nyer te se az in gó sá gon a vé tel ár meg fi ze té sé vel és bir tok ba
adás sal sze rez tu laj don jo got. A nyil vá nos pá lyá zat meg -
sem mi sí té se a jó hi sze mû vevõ tu laj don szer zé sét nem
 érinti.

(10) Az e tör vény ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a
Vht. in gó ár ve rés re vo nat ko zó sza bá lya it kell meg fele lõen
al kal maz ni.”

41.  § A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 137.  §-a 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„137.  § (1) A pénz ügyi in téz mény nél ke zelt összeg re, a
mun ka bér re, to váb bá – a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt ki -
vé te lek kel – az in gó ság ra vagy az in gat lan ra ve ze tett vég -
re haj tás so rán az e tör vény ben nem sza bá lyo zott kér dé sek -
ben a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör vény
(a továb biak ban: Vht.) sza bá lya it, a ta ka rék be tét re ve ze tett 
vég re haj tás so rán az arra vo nat ko zó kü lön jog sza bály ren -
del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni. Ahol a Vht. vég -
re hajt ha tó ok ira tot em lít, azon a 125.  §-ban fog lalt dön té -
se ket, ahol pe dig vég re haj tót em lít, azon a vég re haj tást fo -
ga na to sí tó szer vet, il let ve a ne vé ben el já ró ügy in té zõt,
ahol adóst, azon kö te le zet tet kell ér te ni.

(2) Az in gó ság ár ve ré se so rán a vég re haj tást fo ga na to sí -
tó szerv a Vht. 122.  §-ának (4) be kez dé sét, 132/B–G.  §-át
és 133.  §-ának (4) be kez dé sét nem al kal maz za.

(3) Az in gat lan ér té ke sí té se so rán a vég re haj tást fo ga na -
to sí tó szerv – ki vé ve az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tót – a
Vht. ren del ke zé se it a kö vet ke zõ el té ré sek kel al kal maz za:

a) nem al kal maz ha tó a Vht. 143.  §-ának j) és l) pont ja,
145/A–E.  §-a, 146.  §-ának (4) be kez dé se, 147.  §-a (1) be -
kez dé sé nek har ma dik mon da ta, 147.  §-a (2) be kez dé sé nek
má so dik mon da ta, 147.  §-a (5) be kez dés ének har ma dik
mon da ta, 149.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta,
152.  §-ának (4) be kez dé se, 153.  §-ának (4) be kez dé se,
155.  §-ának b) pont ja és 157.  §-ának (5) be kez dé se;

b) a má so dik ár ve rést ak kor nem kell meg tar ta ni, ha az
ár ve ré si vevõ a má so dik ár ve rés meg kez dé se elõtt be fi zet -
te a vé tel árat (vagy át utal ta és az ar ról  szóló ter he lé si ér te -
sí tõt a vég re haj tást fo ga na to sí tó szerv nek be mu tat ta vagy
má so la tát át ad ta) és meg té rí tet te a má so dik ár ve rés ki tû zé -
sé vel fel me rült költ sé get.

(4) Az in gó- és in gat lan-vég re haj tást a 131.  § (2) be kez -
dé se alap ján fo ga na to sí tó ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tó az ér -
té ke sí tést a Vht. ren del ke zé sei sze rint vég zi.”

42.  § Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló
2005. évi XLVII. tör vény 31.  §-ának (6) be kez dé se a kö -
vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:

(Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy ren de let tel ál la -
pít sa meg)

„e) az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben
az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zék be tör té nõ fel vé te li el -
já rás le foly ta tá sá ért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si díj
mér té ké re és meg fi ze té sé re”
(vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat.)

43.  § (1) A tör vény – a (2)–(4) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ má so dik hó nap 1. nap ján lép
ha tály ba.

(2) A tör vény 40.  §-ának (3)–(5) be kez dé se és
45.  §-ának (2) be kez dé se a tör vény ki hir de té sét kö ve tõ
8. na pon lép ha tály ba.

(3) A tör vény 3.  §-a, 5.  §-a, 8.  §-a, 9.  §-a, 31.  §-a és
38.  §-a 2008. de cem ber 12-én lép ha tály ba.

(4) A tör vény 12–20.  §-a, 21.  §-ának (1) be kez dé se,
23–30.  §-a, 33.  §-a, 34.  §-a, 39.  §-a, 40.  §-ának (1), (2) és
(6) be kez dé se, 41.  §-a, va la mint 45.  §-ának (1) be kez dé se
és 46.  §-a 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

44.  § (1) A tör vényt – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – a tör vény ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ vég re -
haj tá si el já rá sok ban is al kal maz ni kell.

(2) A tör vény 12–20.  §-át, 21.  §-ának (1) be kez dé sét,
23–29.  §-át, va la mint 46.  §-ának (1), (2) és (4) be kez dé sét
azok ban a fo lya mat ban lévõ vég re haj tá si el já rá sok ban kell 
al kal maz ni, ame lyek ben az ingó vagy in gat lan le fog la lá sá -
ra a tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen ke rül sor.

(3) Ha a tör vény ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ban az ár -
ve ré si vevõ már be fi zet te a tel jes ár ve ré si vé tel árat és az ár -
ve rés sel kap cso la tos jog or vos la tot el bí rá ló ha tá ro zat még
nem emel ke dett jog erõ re,

a) a vég re haj tó a tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na -
pon be lül tá jé koz tat ja az ár ve ré si ve võt ar ról, hogy kér he ti
az ár ve ré si vé tel ár elõ le gen fe lü li ré szé nek vissza fi ze té sét;

b) az ár ve ré si vevõ írás ban elõ ter jesz tett ké rel mé re – ha 
fenn áll nak a vissza fi ze tés fel té te lei – a vég re haj tó 15 na -
pon be lül vissza fi ze ti az elõ le gen fe lü li vé tel ár részt az ár -
ve ré si ve võ nek.

45.  § (1) Ha tá lyát vesz ti a Vht.
a) 34.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „ , nyil vá nos pá lyá -

zat” szö veg rész,
b) 50.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „vagy nyil vá nos pá -

lyá za ton” szö veg rész,
c) 138/A.  §-a és 138/B.  §-a, va la mint e §-okat meg elõ -

zõ al cí mek,
d) 145.  §-ának (5) be kez dé se,
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e) 156/A–G.  §-a,
f) 216.  §-ában az „– az el ren de lõ szerv jel le gé tõl füg -

gõen –” szö veg rész,
g) 219.  §-ában a „vagy a nyil vá nos pá lyá zat” szö veg -

rész,
h) 232.  §-a (5) be kez dé sé nek má so dik mon da ta,
i) 240/D.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „pá lyá za tot nem

ren dez het,” szö veg rész,
j) 250.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban az „és az in -

gat la nok ér té ke sí té sé re vo nat ko zó nyil vá nos pá lyá zat tal”
szö veg rész,

k) 255/A.  §-a (2) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta,
l) 256/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „pá lyá za tot nem

ren dez het,” szö veg rész.

(2) Ha tá lyát vesz ti az Art. 156/A.  §-a (12) be kez dé sé nek 
elsõ mon da ta.

46.  § (1) A Vht. 147.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az ár ve rést ad dig kell foly tat ni, amíg aján la tot tesz -
nek. Ha nincs to váb bi aján lat, a vég re haj tó a fel aján lott leg -
ma ga sabb vé tel ár há rom szo ri ki ki ál tá sa után ki je len ti, hogy
az in gat lant a leg töb bet aján ló ár ve re zõ meg vet te. Az ár ve ré si 
vé tel té nyét és az ár ve ré si vé tel ár össze gét a vég re haj tó rög zí -
ti az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer ben, ame lyet az au to ma ti -
ku san köz zé tesz az ár ve ré si hir det mé nyen.”

(2) A Vht. 149.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„Elekt ro ni kus úton tett vé te li aján lat ese té ben a vé tel ár
meg fi ze té sé nek ha tár ide je – jog or vos lat elõ ter jesz tését ki -
vé ve – az ár ve ré si jegy zõ könyv alá írá sát kö ve tõ na pon
kez dõ dik.”

(3) A Vht.
a) 32.  §-ában a „10.  § d) pont já ban” szö veg rész he lyé -

be a „10.  § d) és e) pont já ban” szö veg rész,
b) a Vht. 210/A.  §-ában a „bí ró sá gi ha tá ro zat” szö veg -

rész he lyé be a „bí ró sá gi ha tá ro zat és köz ok irat” szö veg,
c) 162.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban az „ár ve rés

idõ pont já ig” szö veg rész he lyé be az „ár ve ré si hir det mény
elekt ro ni kus ár ve ré si hir det mé nyek nyil ván tar tá sá ban tör -
té nõ köz zé té te lé ig” szö veg rész,

d) 162.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban a „[143.  §
g) pont]” szö veg rész he lyé be a „[143.  § l) pont]” szö veg rész,

e) 215.  §-ában a „[10.  § d) pont]” szö veg rész he lyé be a
„[10.  § d) és e) pont]” szö veg rész
lép.

(4) Az Art. 158.  §-ában a „Vht. 138/A.  §-ában” szö veg -
rész he lyé be a „Vht. 140.  §-ának (6) be kez dé sé ben” szö -
veg lép.

47.  § E tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít meg:

a) a Ta nács 44/2001/EK ren de le te (2000. de cem ber 22.) a 
pol gá ri és ke res ke del mi ügyek ben a jog ha tó ság ról, va la mint
a bí ró sá gi ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról (3.  § és 4.  §),

b) a Ta nács 2201/2003/EK ren de le te (2003. no vem ber
27.) a há zas sá gi ügyek ben és a szü lõi fe le lõs ség re vo nat -
ko zó el já rá sok ban a jog ha tó ság ról, va la mint a ha tá ro za tok
el is me ré sé rõl és vég re haj tá sá ról, il let ve az 1347/2000/EK
ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl (4.  §),

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 805/2004/EK ren -
de le te (2004. áp ri lis 21.) a nem vi ta tott kö ve te lé sek re vo -
nat ko zó eu ró pai vég re hajt ha tó ok irat lét re ho zá sá ról (4.  §),

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1896/2006/EK
ren de le te (2006. de cem ber 12.) az eu ró pai fi ze té si meg ha -
gyá sos el já rás lét re ho zá sá ról (2.  §, 4.  §, 6.  §, 7.  § és 23.  §),

e) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 861/2007/EK ren -
de le te (2007. jú li us 11.) a kis ér té kû kö ve te lé sek eu ró pai
el já rá sá nak be ve ze té sé rõl (1.  §, 2.  §, 4.  §, 5–7.  § és 23.  §).

48.  § E tör vény 1–42.  §-a és 45–47.  §-a 2009. ja nu ár
2-án ha tá lyát vesz ti. E § 2009. ja nu ár 3-án ha tá lyát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2008. évi XL.
tör vény

a föld gáz el lá tás ról*

Az Or szág gyû lés a ha té ko nyan mû kö dõ föld gáz-ver -
seny pi ac ki ala kí tá sa, az ener gia ha té kony ság, és az ener -
gia ta ka ré kos ság el vé nek a fenn tart ha tó fej lõ dés ér de ké ben 
tör té nõ ér vé nye sí té se, a fel hasz ná lók biz ton sá gos, za var ta -
lan, meg fe le lõ mi nõ sé gû és át lát ha tó költ ség szer ke ze tû
föld gáz el lá tá sa, a ma gyar gáz pi ac nak az Eu ró pai Kö zös -
ség egy sé ges ülõ gáz ener gia pi a ca i ba tör té nõ in teg rá ci ó ja,
és a mind ezek meg valósítását biz to sí tó ob jek tív, át lát ha tó
és az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek meg fe le lõ
 szabályozás ki ala kí tá sa ér de ké ben, az eu ró pai kö zös sé gi
jogi kö ve tel mé nyek re fi gye lem mel a kö vet ke zõ tör vényt
al kot ja:

I. Fejezet

BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK

A tör vény célja

1. § E tör vény cél ja
a) a föld gáz igé nyek és a szá mí tás ba ve he tõ föld gáz for -

rá sok össz hang já nak meg te rem té se, a fel hasz ná lók biz ton -
sá gos, za var ta lan, meg fe le lõ mi nõ sé gû és át lát ha tó költ -
ség szer ke ze tû föld gáz el lá tá sá nak biz to sí tá sa,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 9-i ülés nap ján fo gad ta el.
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b) a gaz da ság ver seny ké pes sé gé nek se gí té se a ha té ko -
nyan mû kö dõ föld gáz-ver seny pi ac ki ala kí tá sán ke resz tül,

c) a fenn tart ha tó fej lõ dés ér de ké ben az ener gia ha té -
kony ság, az éssze rû ener gia ta ka ré kos ság és a leg ki sebb
költ ség el vé nek ér vé nye sí té se,

d) az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer hez ob jek tív, át -
lát ha tó és az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek meg fe -
le lõ hoz zá fé rés biz to sí tá sa,

e) a fel hasz ná lók ér de ke i nek ha té kony vé del me,
f) a föld gáz ver seny pi ac ra új sze rep lõ ként be lé põk

– be le ért ve a ha zai ter me lé sû föld gáz for rá so kat is – ha té -
kony pi a ci meg je le né sé nek elõ se gí té se,

g) a ve ze té kes gáz el lá tás ra vo nat ko zó eu ró pai kö zös sé -
gi jog át ül te té se és vég re haj tá sa a ma gyar föld gáz pi ac nak
az Eu ró pai Kö zös ség egy sé ges ülõ föld gáz pi a ca i ba tör té nõ
in teg rá ci ó já nak elõ se gí té se,

h) új ha zai és nem zet kö zi szál lí tó, el osz tó és tá ro ló ka -
pa ci tá sok lé te sí té sé nek, fej lesz té sé nek elõ se gí té se, az
együtt mû kö dõ föld gáz rend szer ha té kony és gaz da sá gos
üze mel te té sé nek biz to sí tá sa,

i) a föld gáz rend szer ka pa ci tá sa i nak ki egyen sú lyo zott
és át lát ha tó mû köd te té si, fel osz tá si, szol gál ta tá si, va la mint 
fenn tart ha tó sá gi sza bá lya i nak meg ha tá ro zá sa.

A tör vény alkalmazási köre

2. § (1) E tör vény al kal ma zá si köre ki ter jed
a) a föld gáz ve ze té ken tör té nõ szál lí tá sá ra, el osz tá sá ra,

tá ro lá sá ra, ke res ke del mé re, fo gyasz tá sá ra,
b) az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer rend szer irá nyí tá -

sá ra,
c) a te lep he lyi szol gál ta tás ra,
d) a cél ve ze ték lé te sí té sé re, üze mel te té sé re,
e) az inf ra struk tú ra fej lesz tés re,
f) az egy ab la kos ki szol gá lá sú nem zet kö zi szál lí tó ve ze -

ték üze mel te té sé re,
g) a ve ze té kes PB-gáz szol gál ta tás ra,
h) a PB-gáz tar tály ban vagy pa lack ban tör té nõ for gal -

ma zá sá ra és ha tó sá gi fel ügye le té re,
i) az en ge dély kö te les te vé keny sé ge ket vég zõk re, az e

tör vény sze rint en ge dély kö te les te vé keny ség egy ré szét ki -
szer ve zés alap ján vég zõk re, az en ge dély hez kö tött föld -
gáz ipa ri te vé keny ség irán ti ké rel met be nyúj tók ra a ké re -
lem el bí rá lá sá ig, az in teg rált föld gáz ipa ri vál lal ko zá sok ra,
a fel hasz ná lók ra, ahol e tör vény ren del ke zést tar tal maz a
föld gáz ter me lõ i re, to váb bá az e tör vény ha tá lya alá esõ
sze mé lyek kö zöt ti jog vi szo nyok ra.

(2) A föld gáz ter mel õre és a föld gáz rend szer tu laj do no -
sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket a bá nyá szat ról  szóló
1993. évi XLVIII. tör vény (a továb biak ban: Bt.) ren del ke -
zé se i vel össz hang ban kell al kal maz ni.

(3) Az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer ré szét nem ké pe -
zõ el szi ge telt rend szert al ko tó, ter me lõ ve ze ték rõl el lá tott

elosz tói rend szer re az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer re
vo nat ko zó sza bá lyo kat meg fele lõen al kal maz ni kell.

Értelmezõ rendelkezések

3. § E tör vény al kal ma zá sá ban:
1. Alap ve tõ esz köz: a mû kö dé si en ge dély ben fel so rolt

azon esz kö zök és va gyo ni ér té kû jo gok összes sé ge, ame -
lyek a föld gáz ipa ri vál lal ko zás alap te vé keny sé gé nek foly -
ta tá sát biz to sít ják.

2. Cél ve ze ték: a föld gáz ter me lõ höz, ha tá ron túli föld -
gáz rend szer hez, a szál lí tó-, el osz tó ve ze ték hez vagy a tá ro -
ló hoz köz vet le nül csat la ko zó olyan föld gáz ve ze ték, amely 
ki zá ró lag egy fel hasz ná ló egy fel hasz ná lá si he lyé nek el lá -
tá sá ra szol gál és nem ré sze az együtt mû kö dõ föld gáz rend -
szer nek.

3. Csat la ko zá si szer zõ dés: a föld gáz szál lí tó vagy föld -
gáz el osz tó és a le en dõ rend szer hasz ná lók kö zött lét re jött
szer zõ dés, amely biz to sít ja a rend szer hasz ná lók szál lí tó-
vagy el osz tó ve ze ték re  való csat la ko zá si jo gát, va la mint
rög zí ti a csat la ko zás mû sza ki-gaz da sá gi fel té te le it.

4. Csat la ko zó ve ze ték: a fel hasz ná lá si hely te lek ha tá rá -
tól a fo gyasz tói fõ csa pig ter je dõ ve ze ték.

5. Egy ab la kos ka pa ci tás ér té ke sí tõ: az a föld gáz ipa ri
vál lal ko zás, amely az egy ab la kos ki szol gá lá sú nem zet kö zi 
föld gáz szál lí tó-ve ze ték ka pa ci tá sát ér té ke sí ti.

6. Egy ab la kos ki szol gá lá sú nem zet kö zi föld gáz szál lí tó- 
ve ze ték: a Ma gyar Köz tár sa ság és raj ta kí vül egy vagy több 
or szág te rü le tét érin tõ – a ha zai együtt mû kö dõ föld gáz -
rend szer nek ré szét nem ké pe zõ – föld gáz szál lí tó-ve ze ték,
amely nek egy vagy több or szá got érin tõ sza ka szá ra vo nat -
ko zó an egyet len ügy let tel le het ka pa ci tást le köt ni.

7. Egy be füg gõ te lep hely: a gáz fel hasz ná ló(k) tu laj do -
ná ban, ke ze lé sé ben vagy hasz ná la tá ban lévõ egy be füg gõ
in gat lan, vagy bér le mény, ahol a gáz fel hasz ná lók fel hasz -
ná lói be ren de zé se(i), és a gáz fo gyasz tást szol gá ló nyo más -
sza bá lyo zó(k), a gáz mé rõ hely(ek) vagy a fo gyasz tói fõ -
csap van. Egy te lep hely több fel hasz ná lá si he lyet is tar tal -
maz hat.

8. Egye te mes szol gál ta tás: a jo go sult fel hasz ná lók
föld gáz el lá tá sá ra vo nat ko zó, e tör vény ben és kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott szol gál ta tá sok ér té ke sí té se.

9. Egye te mes Szol gál ta tó: az az en ge dé lyes, aki az
egye te mes szol gál ta tás vég zé sé re en ge délyt ka pott.

10. Együtt mû kö dõ föld gáz rend szer: az egy más sal
össze kap csolt szál lí tó ve ze ték, a szál lí tó ve ze ték hez köz -
vet le nül kap cso ló dó el osz tó ve ze ték, va la mint a föld gáz tá -
ro ló.

11. El lá tás biz ton sá gi szint: me te o ro ló gi ai vi szo nyok
jog sza bály ban meg ha tá ro zott elõ for du lá si  valószínûsége,
amely fel té te lek mel lett a fel hasz ná lók föld gáz el lá tá sa
még biz to sít ha tó.

12. El osz tó ve ze ték: az a csõ ve ze ték tar to zé ka i val
együtt, ame lyen ke resz tül a föld gáz el osz tá sa tör té nik, és
amely nek kez dõ pont ja a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam ha tá ra, 
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a gáz át adó ál lo má sok ki lé põ pont ja, a föld alat ti gáz tá ro ló
vagy a föld gáz ter me lõ üzem be táp lá lá si pont ja, vég pont ja
pe dig a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam ha tá ra vagy a fel hasz ná -
lá si hely te lek ha tá ra.

13. Elõ re fi ze tõ mérõ: olyan fo gyasz tás mé rõ be ren de -
zés, amely a föld gáz el len ér té ké nek elõ ze tes meg fi ze té sét
köve tõen biz to sít ja a föld gáz vé te le zé sét.

14. El szá mo lá si mé rés: a föld gáz for ga lom nak az Üze -
mi és Ke res ke del mi Sza bály zat sze rint ki ala kí tott, a föld -
gáz szál lí tó, a föld gáz el osz tó vagy föld gáz tá ro ló (a továb -
biak ban együtt: rend szer üze mel te tõ) ál tal mû köd te tett, a
mé rés ügyi jog sza bá lyok sze rint mé rés re al kal mas fo -
gyasz tás mé rõ be ren de zé sek kel tör té nõ meg ha tá ro zá sa.

15. En ge dé lyes: aki e tör vény sze rint en ge dély kö te les
te vé keny ség vég zé sé re a Ma gyar Ener gia Hi va tal (a továb -
biak ban: Hi va tal) ál tal ki adott ér vé nyes en ge déllyel ren -
del ke zik.

16. Fel hasz ná lá si hely: a fel hasz ná ló tu laj do ná ban
vagy hasz ná la tá ban lévõ in gat lan, ahol a fel hasz ná lói be -
ren de zés, a gáz fo gyasz tást szol gá ló nyo más sza bá lyo zó, a
gáz mé rõ hely vagy a fo gyasz tói fõ csap van.

17. Fel hasz ná ló: az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély,
il let ve jogi sze mé lyi ség nél kü li tár sa ság, aki (amely) föld -
gázt vagy ve ze té ken ke resz tül PB-gázt sa ját fel hasz ná lás
cél já ra vá sá rol.

18. Fel hasz ná lói be ren de zés: a fo gyasz tói ve ze ték, a
gáz fo gyasz tó ké szü lék és a gáz fel hasz ná ló tech no ló gi ák,
va la mint az azok ren del te tés sze rû és biz ton sá gos hasz ná -
la tá hoz szük sé ges tar to zé kok összes sé ge.

19. Fo gyasz tói fõ csap: a gáz mé rõ nél lévõ, en nek hi á -
nyá ban a csat la ko zó ve ze ték és a fo gyasz tói ve ze ték közé
be épí tett el zá ró sze rel vény, amely a csat la ko zó ve ze ték tar -
to zé ka.

20. Fo gyasz tói fõ el zá ró: a te lek ha tá ron vagy an nak kö -
ze lé ben lé te sí tett el zá ró sze rel vény, amely az el osz tó ve ze -
ték tar to zé ka.

21. Fo gyasz tói ve ze ték: az a ve ze ték sza kasz tartozé -
kaival együtt, amely a gáz mé rõ tõl – en nek hi á nyá ban a fo -
gyasz tói fõ csap tól – a gáz fo gyasz tó ké szü lé kig ter jed.

22. Fo gya ték kal élõ fo gyasz tó: e tör vény al kal ma zá sá -
ban a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük 
biz to sí tá sá ról  szóló tör vény sze rin ti fo gya té kos sá gi tá mo -
ga tás ban ré sze sü lõ sze mély, a va kok sze mé lyi já ra dé ká ban 
ré sze sü lõ sze mély, to váb bá az a sze mély, aki, vagy aki
után szü lõ je vagy el tar tó ja a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló
tör vény sze rint ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré sze -
sül.

23. Föld gáz: olyan ter mé sze tes ég he tõ gáz, amely a
föld ké reg ben ke let ke zett, bá nyá sza ti te vé keny ség so rán
ke rül a fel szín re, va la mint bár mely, az e tör vény sze rint al -
kal ma zott be ren de zés ben kör nye zet vé del mi és mû sza ki
biz ton sá gi szem pont ból meg fe le lõ mó don, biz ton sá go san
fel hasz nál ha tó, ide ért ve a 28. pont sze rin ti gáz faj tá kat is.

24. Föld gáz el osz tás: a föld gáz nak el osz tó ve ze té ken
tör té nõ to váb bí tá sa a fel hasz ná ló hoz.

25. Föld gáz-ke res ke de lem: a föld gáz üz let sze rû, el len -
ér ték fe jé ben, nem sa ját fel hasz ná lá si cél ra tör té nõ vá sár lá -
sa és ér té ke sí té se.

26. Föld gáz mi nõ sé gû bio gáz és bio masszá ból szár ma -
zó gá zok, va la mint egyéb gáz faj ták: olyan mes ter sé ge sen
elõ ál lí tott gá zok, ame lyek kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott fel té te lek mel lett, kör nye zet vé del mi és mû sza ki-
biz ton sá gi szem pont ból meg fe le lõ mó don az együtt mû kö -
dõ föld gáz rend szer be jut tat ha tók (szál lít ha tók, el oszt ha -
tók és tá rol ha tók), a föld gáz zal ke ver he tõk, és ez a ke ve rék 
a föld gáz rend szer be jut ta tás kor meg fe lel a föld gáz szab -
vány ban meg ha tá ro zott mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek nek.

27. Föld gáz-nagy ke res ke de lem: e tör vény III. Fe je ze te
vo nat ko zá sá ban az a te vé keny ség, amely nek so rán a föld -
gáz ke res ke dõ a föld gázt vi szont el adó nak, és nem köz vet -
le nül a fel hasz ná ló nak ér té ke sí ti.

28. Föld gáz-kis ke res ke de lem: e tör vény III. Fe je ze te vo -
nat ko zá sá ban az a te vé keny ség, amely nek so rán a föld gáz ke -
res ke dõ a föld gázt köz vet le nül a fel hasz ná ló nak adja el.

29. Föld gáz ipa ri te vé keny ség: e tör vény ben sza bá lyo -
zott en ge dély kö te les te vé keny ség.

30. Föld gáz ipa ri vál lal ko zás: olyan gaz dál ko dó szer -
ve zet [Pol gá ri Tör vény könyv 685. § c) pont], vagy az
 Európai Unió tag ál la má ban, il let ve az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes va la mely más ál -
lam ban szék hellyel ren del ke zõ kül föl di vál lal ko zás bel föl -
dön be jegy zett fi ók te le pe, amely lé te sí tõ ok ira tá ban meg -
ha tá ro zott te vé keny ség ként e tör vény alap ján en ge dély kö -
te les föld gáz ipa ri te vé keny sé gek kö zül leg alább egyet
foly tat.

31. Föld gáz tá ro lás: a föld gáz en ge dély alap ján vég zett
tá ro lá sa.

32. Föld gáz tá ro ló: az a be saj to ló és ki ter me lõ tech no ló -
gi ai lé te sít ménnyel el lá tott föld alat ti ter mé sze tes föld ta ni
szer ke zet, mes ter sé ge sen ki ala kí tott föld alat ti üreg, vagy a
föld fel szí nen lé te sí tett épít mény, amely föld gáz tá ro lá sá ra
al kal mas.

33. Föld gáz ter me lõ: az a gaz dál ko dó szer ve zet [Pol gá ri
Tör vény könyv 685. § c) pont], amely a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén föld gáz bá nyá sza ti te vé keny sé get vé gez,
vagy bio gáz és bio masszá ból szár ma zó gá zok, va la mint
egyéb gáz faj ták elõ ál lí tá sát üz let sze rû en vég zi.

34. Föld gáz szál lí tás: a föld gáz nak szál lí tó ve ze té ken
tör té nõ to váb bí tá sa.

35. Gáz át adó ál lo más: a szál lí tó ve ze ték al ko tó ré szét
ké pe zõ lé te sít mény a szál lí tó ve ze ték ki lé pé si pont ján, ahol 
a szál lí tó ve ze ték rõl a gáz át adá sa, mé ré se és a föld gáz el -
osz tás hoz szük sé ges nyo más csök ken tés tör té nik.

36. Gáz év: a tárgy év jú li us 1-jei gáz nap kez de té tõl a kö -
vet ke zõ év jú ni us 30-ai gáz nap vé gé ig ter je dõ idõ szak.

37. Gáz fo gyasz tó ké szü lék: föld gáz zal, va la mint pro -
pán- vagy bu tán gáz zal és ezek ele gye i vel üze mel te tett ké -
szü lék.

38. Gáz nap: az adott nap reg gel 06:00-tól a kö vet ke zõ
nap reg gel 06:00-ig tar tó idõ szak.
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39. Ha tár ke resz te zõ gáz ve ze ték: azon szál lí tó- vagy el -
osz tó ve ze ték, amely a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam ha tá rát
ke resz te zi, és föld gáz mé rõ ál lo más sal ren del ke zik.

40. Hid ra u li kai egyen súly: az együtt mû kö dõ föld gáz -
rend szer azon ál la po ta, ami kor min den pon ton biz to sí tott
az elõ írt nyo más ér ték.

41. In teg rált föld gáz ipa ri vál lal ko zás:

a) Ver ti ká li san in teg rált vál lal ko zás: a vál lal ko zá sok
kö zöt ti össze fo nó dá sok el len õr zé sé rõl  szóló 139/2004/EK 
ta ná csi ren de let 3. cik ké nek (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott föld gáz ipa ri vál lal ko zás vagy vál lal ko zá sok cso port -
ja, ahol az érin tett vál lal ko zás (vál lal ko zás cso port) a föld -
gáz szál lí tás, a rend szer irá nyí tás, a föld gáz el osz tás vagy a
föld gáz tá ro lás kö zül leg alább az egyik te vé keny sé get, to -
váb bá a föld gáz ter me lés és a föld gáz-ke res ke de lem kö zül
is leg alább az egyik te vé keny sé get vég zi.

b) Ho ri zon tá li san in teg rált vál lal ko zás: olyan vál lal ko -
zás, amely a föld gáz ter me lést, vagy az e tör vény sze rin ti
en ge dély kö te les te vé keny sé gek kö zül leg alább az egyik
te vé keny sé get vég zi, va la mint egyéb nem föld gáz ipa ri te -
vé keny sé get is foly tat.

42. Ka pa ci tás: adott szál lí tó- és el osz tó ve ze ték, va la -
mint föld gáz tá ro ló idõ egy ség re vo nat koz ta tott tel je sí tõ ké -
pes sé ge.

43. Ka pa ci tás le kö té si szer zõ dés: az a föld gáz szál lí tá si,
föld gáz el osz tá si, föld gáz tá ro lá si szer zõ dés, amely ben a
rend szer hasz ná ló adott idõ szak ra a szál lí tó- és el osz tó ve -
ze ték vagy a tá ro ló ka pa ci tá sát le kö ti.

44. Ke res ke del mi egyen súly: az az egyen sú lyi ál la pot,
ami kor adott gáz na pon a rend szer hasz ná ló ál tal az együtt -
mû kö dõ föld gáz rend szer be be táp lált és on nan vé te le zett
föld gáz mennyi sé ge meg egye zik.

45. Ki egyen sú lyo zó föld gáz: adott gáz na pon a rend szer -
hasz ná lók ál tal az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer be be -
adott és a tény le ge sen vé te le zett föld gáz mennyi sé gek kö -
zöt ti kü lönb ség ki egyen lí té sé re a föld gáz szál lí tó ál tal fel -
hasz nált föld gáz mennyi ség.

46. Kor lá to zás: föld gáz el lá tá si za var ese tén az egyes
kor lá to zá si ka te gó ri ák ba be so rolt fel hasz ná lók gáz fo -
gyasz tá sá nak csök ken té se vagy meg szün te té se an nak ér -
de ké ben, hogy az együtt mû kö dõ föld gáz rend sze ren vagy
an nak egy ré szén a hid ra u li kai egyen súly hely re áll jon és
fenn tart ha tó le gyen.

47. La kos sá gi fo gyasz tó: az a fel hasz ná ló, aki sa ját ház -
tar tá sa – egy fel hasz ná lá si he lyet ké pe zõ, la kás cél já ra
hasz nált la kó épü let, la kás, üdü lõ vagy hét vé gi ház, to váb -
bá la kos sá gi cél ra hasz nált ga rázs – fo gyasz tá sa cél já ra vá -
sá rol föld gázt föld gáz vé te le zé sé re meg kö tött szer zõ dés
alap ján, és az így vá sá rolt föld gáz zal nem foly tat jö ve de -
lem szer zés cél já ból gaz da sá gi te vé keny sé get.

48. Leg ki sebb költ ség: az en ge dé lye zett te vé keny ség
gya kor lá sá hoz az en ge dé lyes nél, il let ve nem zet gaz da sá gi
szin ten szük sé ges és in do kol tan fel me rü lõ rá for dí tás.

49. Le kö tött ka pa ci tás: a szál lí tó- és az el osz tó ve ze ték,
va la mint a föld gáz tá ro ló ér té ke sít he tõ ka pa ci tá sá nak az a

ré sze, ame lyet adott idõ szak ra a rend szer hasz ná lók ka pa -
ci tás le kö té si szer zõ dés sel le köt nek.

50. No mi ná lás: a rend szer hasz ná ló ál tal a be táp lá lá si és
ki adá si pon tok ra – az Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat -
ban meg ha tá ro zot tak sze rint – igény be ven ni ter ve zett ka -
pa ci tás, va la mint a szál lí tá si, el osz tá si, tá ro lá si fel adat gáz -
nap ra tör té nõ meg adá sa.

51. Rend szer hasz ná ló: aki a szál lí tó- vagy az el osz tó ve -
ze ték be, va la mint a föld gáz tá ro ló ba ka pa ci tás le kö té si
szer zõ dés alap ján föld gázt be táp lál, va la mint ab ból föld -
gázt vé te lez.

52. Rend szer irá nyí tás: az együtt mû kö dõ föld gáz rend -
szer e tör vény ben meg ha tá ro zott irá nyí tá si és ko or di ná ci ós 
fel ada ta i nak el lá tá sa.

53. Sza bad ka pa ci tás: a szál lí tó- és az el osz tó ve ze té kek, 
va la mint a föld gáz tá ro lók ren del ke zés re álló mû sza ki ka -
pa ci tá sá nak ka pa ci tás le kö té si szer zõ dés sel le nem kö tött, a 
rend szer hasz ná lók ré szé re ren del ke zés re álló ré sze.

54. Szál lí tó ve ze ték: az a csõ ve ze ték tar to zé ka i val
együtt, ame lyen ke resz tül a föld gázt to váb bít ják, és amely -
nek kez dõ pont ja a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam ha tá ra, a ter -
me lés be táp lá lá si pont jai, a föld gáz tá ro ló be- és ki táp lá lá si 
pont ja, vég pont ja pe dig a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam ha tá -
ra, a gáz át adó ál lo má sok ki lé põ pont jai – il let ve az en ge -
dély ben fog lal tak sze rint a fel hasz ná ló te lek ha tá ra –, vagy
a föld gáz tá ro ló be- és ki táp lá lá si pont ja.

55. Szer ve zett föld gáz pi ac: spe ci á lis áru tõzs de, ahol a
föld gáz-ke res ke de lem szab vá nyo sí tott ügy le tek for má já -
ban fo lyik.

56. Te lep he lyi fel hasz ná ló: a te lep he lyi ve ze té ken föld -
gázt vé te le zõ, a te lep he lyi szol gál ta tó ál tal föld gáz zal el lá -
tott fel hasz ná ló.

57. Te lep he lyi szol gál ta tás: a te lep he lyi ve ze ték üze -
mel te té se és a ve ze ték hez kap cso ló dó te lep he lyi fel hasz -
ná lók el lá tá sá nak biz to sí tá sa.

58. Te lep he lyi ve ze ték: az egy be füg gõ te lep he lyen be lül 
lévõ te lep he lyi fel hasz ná lók föld gáz el lá tá sát szol gá ló ve -
ze ték.

59. Te le pü lés: a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal
éven te ki adott, „A Ma gyar Köz tár sa ság Hely ség név tá ra”
(a továb biak ban: hely ség név tár) ki ad vány ban meg ha tá ro -
zott köz pon ti bel te rü le ti egy ség az adott te le pü lés nél ne ve -
sí tett egyéb bel te rü let, és a ne ve sí tett kül te rü let ki vé te lé -
vel.

60. Te le pü lés rész: a hely ség név tár ban ne ve sí tett egyéb
bel te rü let és kül te rü let.

61. Tel je sít mény: a fel hasz ná lók idõ egy ség re esõ gáz fo -
gyasz tá sa.

62. Te rü let: a hely ség név tár ban kü lön nem ne ve sí tett,
ön ál ló hely raj zi szám mal, szá mok kal azo no sí tott föld rész -
let.

63. Új ra no mi ná lás: a gáz nap ra vo nat ko zó no mi ná lás -
nak az Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat ban rög zí tett el -
já rá si rend sze rint tör té nõ mó do sí tá sa.

64. Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat: az együtt mû kö -
dõ föld gáz rend szer tech ni kai mû kö dé sé re, va la mint a ke -
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res ke del mi fo lya mat ra vo nat ko zó fõbb sza bá lyo kat tar tal -
ma zó, a Hi va tal ál tal jó vá ha gyott sza bály zat.

65. Üzem za var: min den olyan a föld gáz ter me lé sét, tá -
ro lá sát, szál lí tá sát, el osz tá sát kor lá to zó vagy meg szün te tõ
ese mény, amely nek oka az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer 
nor mál üzem me net tõl el té rõ olyan mû kö dé se, amely nek
kö vet kez mé nye ve szé lyez te tés vagy föld gáz el lá tá si za var,
és amely egy vagy több fel hasz ná ló föld gáz el lá tá sá nak
szü ne te lé sét okoz za.

66. Üz let sza bály zat: az en ge dé lye sek, fel hasz ná ló ik és
más szer zõ dé ses part ne re ik kö zöt ti jog vi szonyt ren de zõ
sza bály zat.

67. Vá sá rolt ka pa ci tás: a föld gáz át adás-át vé te li pon ton 
a fel hasz ná ló ren del ke zé sé re álló ka pa ci tás, ame lyet fej -
lesz té si meg ál la po dás alap ján, há ló zat fej lesz té si hoz zá já -
ru lás sal vagy csat la ko zá si díj meg fi ze té sé vel a fel hasz ná ló 
meg vá sá rolt, vagy egyéb iga zolt mó don meg szer zett.

68. Vé den dõ fo gyasz tó: a la kos sá gi fo gyasz tók azon
köre, akik (jog sza bály ban meg ha tá ro zott szo ci á lis hely ze -
tük, vagy va la mely egyéb tu laj don sá guk alap ján) a föld -
gáz el lá tás ban meg kü lön böz te tett fel té te lek sze rint ve het -
nek részt.

69. Vég sõ me ne dé kes szol gál ta tás: ide ig le nes föld gáz
el lá tás, ame lyet a Hi va tal ál tal ki je lölt föld gáz ke res ke dõ
vagy az egye te mes szol gál ta tó biz to sít azon fel hasz ná lók
ré szé re, aki ket ke res ke dõ jük vagy egye te mes szol gál ta tó -
juk va la mi lyen ok ból nem ké pes el lát ni.

70. Ve ze té kes PB-gáz szol gál ta tás: a fel hasz ná lók ré -
szé re pro pán-, bu tán gá zok és ezek ele gye i bõl álló gá zok
csõ ve ze té ken ke resz tül tör té nõ el osz tá sa és ér té ke sí té se.

II. Fejezet

FÖLDGÁZIPARI TEVÉKENYSÉGEK

Rendszerirányítás

4. § A Hi va tal a föld gáz szál lí tók kö zül egy en ge dé lyest
ki je löl, és mû kö dé si en ge dé lyé ben fel jo go sít és kö te lez a
Ma gyar Köz tár sa ság ál lam ha tá rán be lü li együtt mû kö dõ
föld gáz rend szer rend szer irá nyí tói fel ada ta i nak el lá tá sá ra.
A rend szer irá nyí tó ki je lö lé sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyo kat kü lön jog sza bály tar tal maz za.

5. § A rend szer irá nyí tá si te vé keny ség gya kor lá sá hoz a
rend szer irá nyí tó nak olyan adat for gal mi és in for ma ti kai
rend szer rel kell ren del kez nie, amely biz to sít ja a szer ve zett 
föld gáz pi ac cal  való együtt mû kö dést. Az adat for gal mi és
in for ma ti kai rend szert az Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály -
zat ban meg ha tá ro zot tak sze rint úgy kell ki ala kí ta ni, hogy
adat cse ré re al kal mas le gyen a rend szer üze mel te tõk in for -
ma ti kai rend sze re i vel.

6. § A rend szer irá nyí tó együtt mû kö dõ föld gáz rend szer re
ki ter je dõ irá nyí tá si és ko or di ná ci ós fel ada tai a kö vet ke zõk:

a) az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer szük sé ges fej lesz -
té se i nek össze han go lá sa és a fej lesz té si ter vek Hi va tal hoz
tör té nõ be ter jesz té se,

b) az Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat el ké szí té se és
az el ké szí tett ter ve zet Hi va tal hoz jó vá ha gyás ra tör té nõ be -
ter jesz té se,

c) az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer együtt mû kö dõ
ké pes sé gé nek meg õr zé se ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé -
sek meg ter ve zé se, a föld gáz szál lí tó és a föld gáz el osz tó ja -
vas la ta alap ján a kor lá to zá si be so ro lás össze ál lí tá sa és a
Hi va tal hoz jó vá ha gyás ra tör té nõ be ter jesz té se,

d) föld gáz el lá tá si za var vagy föld gáz el lá tá si vál ság -
hely zet ese tén az együtt mû kö dõ föld gáz rend sze ren a szük -
sé ges kor lá to zás irá nyí tá sa,

e) köz re mû kö dés az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer fej -
lesz té se cél já ból meg ha tá ro zott pá lyá zat elõ ké szí té sé ben,

f) a nem zet kö zi föld gáz rend sze rek és az együtt mû kö dõ
föld gáz rend szer mû kö dé sé vel össze füg gõ fel ada tok
össze han go lá sa.

7. § (1) A rend szer irá nyí tó kép vi se li az együtt mû kö dõ
föld gáz rend szert a nem zet kö zi szer ve ze tek ben.

En nek ke re té ben:
a) jo go sult részt ven ni a re gi o ná lis vagy eu ró pai szin -

ten szer ve zett és ko or di nált föld gáz szál lí tá si kapacitás -
hiány-kezelési el já rá sok ban,

b) figye lembe ve szi a ha tár ke resz te zõ ka pa ci tá sok ren -
del ke zés re bo csá tá sa, va la mint a ha tár ke resz te zõ gáz ve ze -
té ken je lent ke zõ ka pa ci tás hi ány ke ze lé se so rán mind a ha -
zai, mind a csat la ko zó eu ró pai szál lí tó ve ze té kek ál la po tát
és mû sza ki sa já tos sá ga it,

c) tá jé koz tat ja a rend szer üze mel te tõ ket az eu ró pai gáz -
há ló za tok mû sza ki elõ írásainak vál to zá sa i ról, an nak ér de -
ké ben, hogy a szál lí tó ve ze ték, va la mint a szál lí tó ve ze ték -
hez kap cso ló dó el osz tó ve ze té kek ter ve zé se, fej lesz té se és
rend szer irá nyí tá sa az eu ró pai gáz há ló za tok mû sza ki elõ -
írásaival és a re gi o ná lis, il let ve az egy sé ges eu ró pai gáz -
piac mû kö dé sé vel össz hang ban tör tén jen.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kép vi se let ke re -
té ben a rend szer irá nyí tó a re gi o ná lis vagy eu ró pai rend -
szer szin ten szer ve zett és ko or di nált ha tár ke resz te zõ gáz -
ve ze té ke ken meg je le nõ ka pa ci tás hi ány-ke ze lé si el já rá so -
kat, va la mint a szál lí tó- és el osz tó ve ze ték, va la mint a tá ro -
ló együtt mû kö dõ ké pes sé gét alap ve tõ en be fo lyá so ló meg -
ál la po dá so kat a Hi va tal elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val jo go sult
meg köt ni. A meg kö tött meg ál la po dá sok ról a rend szer irá -
nyí tó az ener gia po li ti ká ért fe le lõs mi nisz tert (a továb biak -
ban: mi nisz ter) és a Hi va talt tá jé koz tat ja.

Földgázszállítás

8. § (1) A föld gáz szál lí tá si te vé keny ség gya kor lá sá hoz a 
föld gáz szál lí tó nak ren del kez nie kell az ál ta la üze mel te tett
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szál lí tó ve ze ték több sé gi tu laj do ná val. A több sé gi tu laj don
meg ha tá ro zá sá nál a föld gáz szál lí tó ál tal üze mel te tett tel -
jes esz köz va gyon könyv sze rin ti ér té két kell figye lembe
ven ni.

(2) A föld gáz szál lí tó nak ren del kez nie kell to váb bá
mérõ és adat át vi te li esz kö zök kel, sa ját szer ve ze tén be lül
mind ezek fo lya ma tos üze mel te té sét, fel ügye le tét el lá tó,
va la mint a kar ban tar tást és az üzem za var el há rí tást irá nyí -
tó szer ve ze tek kel, va la mint a csat la ko zó rend szer üze mel -
te tõk kel, és a sa ját szer ve ze tén be lül a rend szer hasz ná lók -
kal kap cso la tot tar tó, fo lya ma to san mû kö dõ mû sza ki irá -
nyí tó szol gá lat tal.

(3) A föld gáz szál lí tó és a szál lí tó ve ze ték – (1) be kez dés
sze rin ti tu laj do no sá tól kü lön bö zõ – tu laj do no sa az üze -
mel tet ni kí vánt ve ze ték sza ka szok mû köd te té sé re, kar ban -
tar tá sá ra vo nat ko zó an üze mel te té si szer zõ dést köt. Az
üze mel te té si szer zõ dés tar tal mi ele me it kü lön jog sza bály
tar tal maz za.

9. § A föld gáz szál lí tó a napi egyen sú lyo zá si fel ada ta it, a 
rend szer hasz ná lók ál tal a no mi ná lás so rán ren del ke zé sé re
bo csá tott for rá sok, a szer ve zett föld gáz pi ac ról a rend szer -
hasz ná lók ré szé re al lo kál tan át vett gáz mennyi sé gek, va la -
mint a sa ját ren del ke zé sé ben lévõ, kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott egyen sú lyo zó esz kö zök fel hasz ná lá sá val
vég zi. A föld gáz szál lí tó kö te les biz to sí ta ni a föld gáz ke res -
ke dõk szá má ra a gáz na pon be lü li ki egyen sú lyo zó ke res ke -
de lem le he tõ sé gét.

10. § A föld gáz szál lí tó ki egyen sú lyo zó föld gáz biz to sí -
tá sá val kap cso la tos te vé keny sé ge nem mi nõ sül e tör vény
sze rin ti föld gáz-ke res ke de lem nek. A föld gáz szál lí tó ál tal,
a rend szer hasz ná lók ré szé re biz to sí tott ki egyen sú lyo zó
föld gáz ára üz le ti nye re sé get nem tar tal maz hat. A föld gáz -
szál lí tó jo go sult a ki egyen sú lyo zó gáz biz to sí tá sá hoz köz -
vet le nül kap cso ló dó iga zolt költ sé ge ket és a kü lön ren de -
let ben meg ha tá ro zott pót dí jat fel szá mol ni, és kö te les a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott nyil ván tar tást ve zet ni,
amely biz to sít ja a ki egyen sú lyo zás be vé te le i nek és ki adá -
sa i nak át lát ha tó sá gát és el len õriz he tõ sé gét.

11. § A föld gáz szál lí tó olyan in for ma ti kai rend szert mû -
köd tet, amely in ter net ala pon,  valós ide jû ada tok kal biz to -
sít ja az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer hid ra u li kai egyen -
sú lyá nak fenn tar tá sá hoz, va la mint a no mi ná lá sok és az el -
szá mo lá sok le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges adat for gal mat.

12. § A föld gáz szál lí tó egyen sú lyo zá si te vé keny sé gé -
hez kap cso ló dó an a kü lön jog sza bály alap ján be sze dett
pót dí jak nem mi nõ sül nek az en ge dé lyes sa ját be vé te lé nek, 
azo kat a jog sza bály ban meg ha tá ro zott elõ írásoknak meg -
fele lõen kö te les ke zel ni.

13. § A föld gáz szál lí tó az ál ta la – fel ada ta el lá tá sa ér de -
ké ben – hasz nált föld gázt át lát ha tó, meg kü lön böz te -
tés-men tes és pi a ci ala pú el já rá sok sze rint szer zi be.

Földgázelosztás

14. § (1) A föld gáz el osz tá si te vé keny ség gya kor lá sá hoz
az en ge dé lyes nek ren del kez nie kell az ál ta la üze mel te tett
el osz tó ve ze ték több sé gi tu laj do ná val. A több sé gi tu laj don
meg ha tá ro zá sá nál a föld gáz el osz tó ál tal üze mel te tett tel jes 
esz köz va gyon könyv sze rin ti ér té két kell figye lembe
 venni.

(2) A föld gáz el osz tó nak ren del kez nie kell to váb bá mérõ 
és adat át vi te li esz kö zök kel, a sa ját vagy a Hi va tal jó vá ha -
gyá sá val ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ sze mély szer -
ve ze tén be lül mind ezek fo lya ma tos üze mel te té sét és fel -
ügye le tét el lá tó szer ve zet tel, va la mint a sa ját szer ve ze tén
be lül kar ban tar tást és az üzem za var el há rí tást irá nyí tó
szer ve ze tek kel, to váb bá a csat la ko zó rend szer üze mel te -
tõk kel, és a sa ját szer ve ze tén be lül a rend szer hasz ná lók kal
kap cso la tot tar tó, fo lya ma to san mû kö dõ mû sza ki irá nyí tó
szol gá lat tal.

(3) A föld gáz el osz tó és az el osz tó ve ze ték – (1) be kez -
dés sze rin ti tu laj do no sá tól kü lön bö zõ – tu laj do no sa az
üze mel tet ni kí vánt ve ze ték sza ka szok mû köd te té sé re, kar -
ban tar tá sá ra vo nat ko zó an üze mel te té si szer zõ dést köt. Az
üze mel te té si szer zõ dés tar tal mi ele me it kü lön jog sza bály
tar tal maz za.

15. § A föld gáz el osz tó az együtt mû kö dõ föld gáz rend -
szer fej lesz té sé nek és üze mel te té sé nek biz to sí tá sa ér de ké -
ben kö te les a csat la ko zó rend szer üze mel te tõk kel, a te lep -
he lyi szol gál ta tók kal, a rend szer irá nyí tó val, és a rend szer -
hasz ná lók kal fo lya ma to san együtt mû köd ni.

16. § (1) A föld gáz el osz tó a fel hasz ná ló be kap cso lá sát,
a föld gáz el osz tá si szol gál ta tás meg kez dé sét, vagy a föld -
gáz el osz tá si szol gál ta tás foly ta tá sát meg ta gad hat ja, ha:

a) a fel hasz ná ló a csat la ko zó ve ze té ket, a fel hasz ná lói
be ren de zést az élet re, a tes ti ép ség re, az egész ség re vagy a
va gyon biz ton ság ra ve szé lyes mó don hasz nál ja,

b) a fel hasz ná ló a nyo más alat ti szál lí tó- és el osz tó ve -
ze té ket vagy a csat la ko zó ve ze té ket meg bont ja, to váb bá,
amennyi ben a fel hasz ná ló vagy a meg bí zá sá ból el já ró,
gáz sze re lõ nek nem mi nõ sü lõ sze mély a fo gyasz tói ve ze té -
ket meg bont ja,

c) a fel hasz ná ló a csat la ko zá si vagy ka pa ci tás le kö té si
szer zõ dés ben meg ál la pí tott lé nye ges kö te le zett sé gé nek a
föld gáz el osz tó vagy a föld gáz ke res ke dõ írás be li fel szó lí -
tá sa el le né re nem tett ele get, kü lö nö sen, ha

ca) a nyo más sza bá lyo zó vagy a gáz mé rõ mû kö dé sét
be fo lyá sol ja,

cb) a nyo más sza bá lyo zó vagy a gáz mé rõ el len õr zé sét,
il let ve a mérõ le ol va sá sát a föld gáz el osz tó vagy meg bí -
zott ja ré szé re nem te szi le he tõ vé,

cc) a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si he lyen
kí vü li te rü let re ve zet át föld gázt,

cd) a gáz mé rõ nél kü li fo gyasz tás – üz let sza bály zat ban
meg ha tá ro zott – fel té te le it meg szeg te,
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ce) a fo gyasz tás kor lá to zá si – il let ve meg sza kít ha tó fel -
hasz ná ló ese tén a meg sza kí tá si – ren del ke zé sek nek nem
tett ele get,

d) a fel hasz ná lót el lá tó föld gáz ke res ke dõ a föld gáz el -
osz tó nál – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek -
ben, az üz let sza bály zat ban meg ha tá ro zott mó don – kez de -
mé nye zi a föld gáz el osz tás szü ne tel te té sét,

e) a fel hasz ná ló a gáz mé rõt szán dé ko san vagy gon dat -
la nul meg ron gál ja, a gáz mé rõn, a gáz mé rõ ki- és be lé põ
pont ján, a ke rü lõ ve ze ték el zá ró ján, vagy a csat la ko zó ve ze -
ték egyéb pont ja in el he lye zett zá ró pe csé tet (plom bát) el tá -
vo lít ja, ille tõ leg ezek sé rü lé sét, hi á nyát a föld gáz el osz tó -
nak vagy a ke res ke dõ nek nem je len ti be,

f) ha a rend szer hasz ná ló nem ren del ke zik ér vé nyes
szer zõ dés sel.

(2) A szol gál ta tás nyúj tá sa csak a ki zá rás alap já ul szol -
gá ló hely zet fenn ál lá sá ig ta gad ha tó meg, an nak meg szû né -
sét köve tõen a fel hasz ná ló ré szé re a föld gáz el osz tá si szol -
gál ta tást ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb 2 mun ka na pon be -
lül biz to sí ta ni kell.

(3) A föld gáz el osz tó a fel hasz ná lá si hely re  való be ju tás
ér de ké ben az ille té kes jegy zõ höz for dul hat, amennyi ben a
fel hasz ná ló meg ta gad ja:

a) a gáz mé rõ le ol va sá sát, el len õr zé sét,
b) szer zõ dés sze gés vagy sza bály ta lan vé te le zés ese tén

a föld gáz el osz tá si szol gál ta tás ból tör té nõ ki kap cso lást,
c) a fel hasz ná lói be ren de zés el len õr zé sét.

(4) A jegy zõ a ha tá ro za tát a Ket. 101.  §-a (3) be kez dé sé -
nek c) pont ja alap ján fel leb be zés re te kin tet nél kül vég re -
hajt ha tó vá nyil vá nít hat ja.

17. § (1) A föld gáz el osz tó a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zot tak sze rint nyil ván tart ja az el osz tó ve ze ték rõl vé -
te le zõ fel hasz ná lá si he lye ket, va la mint azok jel lem zõ és
elõ írt ada ta it. Ezen ada to kat a fel hasz ná lá si he lyen vé te le -
zõ fel hasz ná ló vagy az õt el lá tó föld gáz ke res ke dõ ké ré sé re 
kö te les át ad ni.

(2) A fel hasz ná ló sze mé lyé ben tör té nõ vál to zás ese tén
az el osz tó kö te les a gáz mé rõ ál la po tá ról jegy zõ köny vet
ké szí te ni, és en nek má so la tát a fel hasz ná lót el lá tó ke res ke -
dõ ré szé re meg kül de ni.

18. § Ha a fel hasz ná ló köz vet le nül a szál lí tó ve ze ték re
csat la ko zik, ré szé re a föld gá ze losz tói fel ada to kat a föld -
gáz szál lí tó biz to sít ja.

19. § A föld gá ze losz tói szol gál ta tás sal kap cso la tos rész -
le tes elõ írásokat kü lön jog sza bály és a föld gáz el osz tá si
sza bály zat ha tá roz za meg.

Telephelyi szolgáltatás

20. § (1) A te lep he lyi szol gál ta tá si te vé keny ség ke re té -
ben föld gázt ér té ke sí tõ gaz dál ko dó szer ve ze tek jo go sul tak 

a Hi va tal hoz az ál ta luk 2005. au gusz tus 1-jét meg elõ zõ en
lé te sí tett vagy üze mel te tett te lep he lyi ve ze ték mû köd te té -
sé re vo nat ko zó en ge dély irán ti ké rel met be nyúj ta ni. Ha az
érin tett gaz dál ko dó szer ve ze tek nem él nek e jo go sult sá -
guk kal, a Hi va tal a te lep he lyi ve ze té ken ke resz tül föld gázt
vé te le zõ fel hasz ná lók ké rel mé re, vagy hi va tal ból te lep he -
lyi szol gál ta tói en ge dély meg ké ré sé re kö te lez he ti a te lep -
he lyi ve ze ték tu laj do no sát.

(2) A te lep he lyi szol gál ta tó a te vé keny sé gét a te lep he lyi 
fel hasz ná lók ré szé re vég zi.

(3) A te lep he lyi szol gál ta tá si te vé keny ség ke re té ben a
te lep he lyi szol gál ta tó a te lep he lyi fel hasz ná lók ré szé re kö -
te les az ál ta la üze mel te tett te lep he lyi ve ze ték hez  való hoz -
zá fé rést biz to sí ta ni, ve ze té kes szol gál ta tást nyúj ta ni, va la -
mint a te lep he lyi fel hasz ná ló igé nye ese tén a vele kö tött
szer zõ dés alap ján föld gázt ér té ke sí te ni.

(4) A te lep he lyi ve ze té ken ke resz tül föld gázt vé te le zõ
fel hasz ná lók jo go sul tak a szál lí tó- vagy az el osz tó ve ze ték -
hez tör té nõ csat la ko zást kér ni. Eb ben az eset ben a te lep he -
lyi ve ze ték üze mel te tõ je a csat la ko zá sig kö te les a te lep he -
lyi ve ze ték hez  való hoz zá fé rést vál to zat lan fel té te lek kel
biz to sí ta ni, va la mint a csat la ko zás ér de ké ben a föld gáz -
szál lí tó val vagy a föld gáz el osz tó val együtt mû köd ni.

(5) A te lep he lyi szol gál ta tó kö te les:
a) az ál ta la üze mel te tett ve ze té ket biz ton sá go san, a

kör nye zet vé del mi és mû sza ki kö ve tel mé nyek figye lembe -
véte lével fenn tar ta ni és üze mel tet ni,

b) a kar ban tar tá si, ja ví tá si és fel újí tá si mun ká kat idõ -
ben el vé gez ni,

c) a ve ze ték hez  való hoz zá fé rést és a ve ze té kes szol gál -
ta tást az üz let sza bály za tá ban köz zé tett mél tá nyos, költ ség -
ala pú té rí tés el le né ben biz to sí ta ni.

21. § (1) A te lep he lyi ve ze ték lé te sí té sé re és üze mel te té -
sé re, a csat la ko zó ve ze té kek re és a fel hasz ná lói be ren de zé -
sek re vo nat ko zó jog sza bá lyo kat kell meg fele lõen al kal -
maz ni.

(2) A te lep he lyi szol gál ta tó a te lep he lyi ve ze ték lé te sí té -
se, üzem be he lye zé se és üze mel te té se so rán a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada to kat kö te les el lát ni. A te -
lep he lyi ve ze ték üze mel te té sé re és lé te sí té sé re vo nat ko zó
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada to kat mû sza ki-
biz ton sá gi ha tó ság lát ja el.

22. § A te lep he lyi szol gál ta tó nak a fel ada tai el lá tá sá hoz
ren del kez nie kell te lep he lyi ve ze ték há ló zat tal, adat for gal -
mi és in for ma ti kai rend szer rel, mérõ és adat át vi te li esz kö -
zök kel, to váb bá sa ját szer ve ze tén be lül, a te lep he lyi ve ze -
ték fo lya ma tos üze mel te té sét és fel ügye le tét el lá tó, a kar -
ban tar tást, va la mint az üzem za var el há rí tá sát irá nyí tó szer -
ve zet tel. Az adat for gal mi és in for ma ti kai rend szer nek al -
kal mas nak kell len nie a te lep he lyi szol gál ta tó te vé keny sé -
ge i re vo nat ko zó in for má ci ók ál ta lá nos és sze mély re sza -
bott – a 125.  §-nak meg fe le lõ – köz zé té te lé re, az en ge dé -
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lye sek és rend szer hasz ná lók elõ írt adat szol gál ta tá sa i nak
fo ga dá sá ra, to váb bá a rend szer hasz ná lók kal  való szer zõ -
dés kö tés re.

23. § A te lep he lyi szol gál ta tó kö te les az zal a rend szer -
üze mel te tõ vel együtt mû köd ni, aki nek a rend sze ré hez a te -
lep he lyi ve ze ték köz vet le nül csat la ko zik. Az együtt mû kö -
dés rész le tes fel té te le it az Üze mi és Ke res ke del mi Sza -
bály zat tar tal maz za.

24. § A te lep he lyi szol gál ta tó a te lep he lyi ve ze ték rõl vé -
te le zõ fel hasz ná lá si he lye ket és azok jel lem zõ ada ta it kö te -
les nyil ván tar ta ni.

25. § A te lep he lyi szol gál ta tás ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyo kat kü lön jog sza bály tar tal maz za.

Földgáztárolás

26. § (1) Az en ge dé lyes nek a föld gáz tá ro lói te vé keny -
ség gya kor lá sá hoz ren del kez nie kell az ál ta la üze mel te tett
föld gáz tá ro lók több sé gi tu laj do ná val. A több sé gi tu laj don
meg ha tá ro zá sá nál a föld gáz tá ro ló ál tal üze mel te tett tel jes
esz köz va gyon könyv sze rin ti ér té két kell figye lembe
 venni.

(2) A föld gáz tá ro ló nak ren del kez nie kell to váb bá sa ját
mé rés sel, vagy a csat la ko zó rend szer üze mel te tõ ál tal biz -
to sí tott hi te les mé rés sel, adat át vi te li esz kö zök kel, sa ját
szer ve ze tén be lül mind ezek fo lya ma tos üze mel te té sét és
fel ügye le tét el lá tó, a kar ban tar tást és az üzem za var el há rí -
tást irá nyí tó szer ve ze tek kel, va la mint mû sza ki irá nyí tó
szol gá lat tal.

27. § A föld gáz tá ro ló a rend szer hasz ná ló ál tal szer zõ dé -
ses biz to sí ték ként fel aján lott mo bil föld gáz kész let ér té ke -
sí té sét az üz let sza bály zat ban meg ha tá ro zott mó don, a Hi -
va tal ál tal jó vá ha gyott el já rás sze rint vé gez he ti. A fel aján -
lott mo bil föld gáz kész let ér té ke sí té se nem mi nõ sül e tör -
vény sze rin ti föld gáz-ke res ke de lem nek.

Kereskedelem

28. § (1) Föld gáz-ke res ke del met, mû kö dé si en ge dé lye
alap ján föld gáz ke res ke dõ vé gez het.

(2) Az a gaz dál ko dó szer ve zet, amely az együtt mû kö dõ
föld gáz rend szer sza bad ka pa ci tá sa it nem a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le tén lévõ fel hasz ná lá si hely el lá tá sá ra hasz -
nál ja, ke res ke del mi en ge dély meg szer zé sé re nem kö te les.
A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té nõ át szál lí tás rész le -
tes sza bá lya it kü lön jog sza bály tar tal maz za.

29. § (1) A fel hasz ná lók ré szé re föld gázt olyan jogi sze -
mé lyi ség gel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság vagy az Eu ró -

pai Unió tag ál la má ban, il let ve az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér -
ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes va la mely más ál lam -
ban szék hellyel ren del ke zõ kül föl di vál lal ko zás bel föl dön
be jegy zett fi ók te le pe ér té ke sít het, amely erre a Hi va tal tól
en ge délyt ka pott és ren del ke zik a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott pénz ügyi biz to sí ték kal.

(2) A la kos sá gi fo gyasz tó kat el lá tó, nem egye te mes
szol gál ta tó nak mi nõ sü lõ föld gáz ke res ke dõ az üz let sza -
bály za tá ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fele lõen biz -
to sít ja a fo gyasz tói kap cso lat tar tás szer ve ze té nek és mû -
kö dé sé nek, va la mint a fo gyasz tói pa na szok ügy in té zé sé -
nek rend jét.

(3) A föld gáz ke res ke dõ a la kos sá gi fo gyasz tók föld gáz -
el lá tás ból tör té nõ ki kap cso lá sát fi ze té si ké se de lem ese tén
ki zá ró lag az aláb bi fel té te lek együt tes fenn ál lá sa ese tén jo -
go sult kez de mé nyez ni a la kos sá gi fo gyasz tó val kö tött
csat la ko zá si szer zõ dés ben ré szes en ge dé lyes nél:

a) a la kos sá gi fo gyasz tó leg alább 3 havi szám la tar to -
zást hal mo zott fel,

b) a föld gáz ke res ke dõ ál tal, fi ze té si ha la dék adá sá ról
vagy rész let fi ze té si le he tõ ség rõl kez de mé nye zett egyez te -
té sek a la kos sá gi fo gyasz tó val nem ve zet tek ered mény re,

c) a föld gáz ke res ke dõ a tar to zás ról és a ki kap cso lás le -
he tõ sé gé rõl a la kos sá gi fo gyasz tót leg alább há rom szor,
pos tai vagy – a fel hasz ná ló hoz zá já ru lá sa ese tén – elekt ro -
ni kus úton írás ban ér te sí tet te, és az ér te sí tés ben a la kos sá gi 
fo gyasz tó fi gyel mét fel hív ta a szo ci á li san rá szo ru ló fo -
gyasz tó kat az e tör vény és kü lön jog sza bály alap ján meg il -
le tõ ked vez mé nyek re, va la mint az elõ re fi ze tõ mérõ fel -
sze re lé sé nek a le he tõ sé gé re.

(4) A la kos sá gi fo gyasz tó ki kap cso lá sá ra nem ke rül het
sor:

a) mun ka szü ne ti na pon,
b) ün nep na pon,
c) mun ka szü ne ti na pot vagy ün nep na pot köz vet le nül

meg elõ zõ mun ka na pon,
d) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott pi he nõ na pon.

(5) Amennyi ben a föld gáz el lá tás ból ki kap csolt la kos sá -
gi fo gyasz tó ren de zi a föld gáz ke res ke dõ vel szem ben fel -
hal mo zott tar to zá sát, a ke res ke dõ 24 órán be lül kö te les
kez de mé nyez ni a la kos sá gi fo gyasz tó nak az el lá tás ba tör -
té nõ is mé telt be kap cso lá sát.

(6) Az en ge dé lyes a (3) és az (5) be kez dés sze rin ti kez -
de mé nye zés nek kö te les ha la dék ta la nul ele get ten ni.

30. § A föld gáz ke res ke dõ ke res ke del mi egyen súly tar -
tás ra kö te les, jo go sult a ke res ke del mi egyen súly Üze mi és
Ke res ke del mi Sza bály zat ban meg ha tá ro zott mó don tör té -
nõ hely re ál lí tá sá ra, vagy vi se li mind azon költ sé ge ket,
ame lyek a te vé keny sé ge kö vet kez té ben fel me rült egyen -
sú lyi el té ré sek kel kap cso la to sak.

31. § Ha a föld gáz ke res ke dõ la kos sá gi fo gyasz tót is
 ellát, a 36. § ren del ke zé se it meg fele lõen kell al kal maz ni a
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la kos sá gi fo gyasz tó val meg kö tés re ke rü lõ ke res ke del mi
szer zõ dés vo nat ko zá sá ban, az zal, hogy a szer zõ dés ke res -
ke dõ ál ta li egy ol da lú mó do sí tá sa köz zé té te lé nek és az ár -
vál to zás be je len té sé nek mód já ra és ha tár ide jé re a ke res ke -
dõ üz let sza bály za tá ban rög zí tett elõ írások az irány adók.

Egyetemes szolgáltatás

32. § (1) Egye te mes szol gál ta tást a mû kö dé si en ge dély -
ben meg ha tá ro zott szol gál ta tá si te rü le ten az egye te mes
szol gál ta tói en ge dé lyes vé gez het. Az egye te mes szol gál ta -
tó az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná ló kat
– igé nyük ese tén – egye te mes szol gál ta tás sal lát ja el.
Egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná ló a la kos sá gi
fo gyasz tó és a 20 m3/óra ka pa ci tást meg nem ha la dó vá sá -
rolt ka pa ci tás sal ren del ke zõ egyéb fel hasz ná ló, va la mint a
140.  § (4)–(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lók,
az ott meg ha tá ro zott ide ig.

(2) Ha e tör vény et tõl el té rõ en nem ren del ke zik, az
egye te mes szol gál ta tót az e tör vény ben és a kü lön jog sza -
bály ban a föld gáz ke res ke dõ re vo nat ko zó an meg ha tá ro zott 
jo gok il le tik és kö te le zett sé gek ter he lik.

33. § (1) Az egye te mes szol gál ta tás ra vo nat ko zó en ge -
délyt a Hi va tal az en ge dély irán ti ké re lem ben meg je lölt
szol gál ta tá si te rü let re adja ki, ha a ké rel me zõ az e tör vény -
ben, és a kü lön jog sza bá lyok ban fog lalt fel té te le ket tel je sí -
ti. Az egye te mes szol gál ta tás ra vo nat ko zó en ge dé lyek ki -
adá sa so rán a Hi va tal biz to sít ja, hogy a föld gáz el lá tás ba
be kap csolt va la mennyi te le pü lés, te le pü lés rész, te rü let
egye te mes szol gál ta tás sal le fe dett le gyen.

(2) Az egye te mes szol gál ta tás ra vo nat ko zó mû kö dé si
en ge dély az or szág egész te rü le té re vagy an nak meg ha tá -
ro zott te rü le ti egy sé gé re, ha tá ro zat lan idõ re ad ha tó ki. Je -
len be kez dés al kal ma zá sa szem pont já ból a leg ki sebb te rü -
le ti egy sé get kü lön jog sza bály ha tá roz za meg. Egy te rü le ti
egy ség re több egye te mes szol gál ta tói en ge dély is kiad -
ható.

34. § (1) Az egye te mes szol gál ta tót a mû kö dé si en ge dé -
lyé ben meg ha tá ro zott szol gál ta tá si te rü le ten lévõ egye te -
mes szol gál ta tást igény lõ jo go sul tak te kin te té ben egye te -
mes szol gál ta tá si szer zõ dés kö té si kö te le zett ség ter he li. Az
egye te mes szol gál ta tó kö te les az erre vo nat ko zó igény be -
je len tés tõl szá mí tott 30 na pon be lül az egye te mes szol gál -
ta tás ra jo go sult fel hasz ná ló val a szer zõ dést meg köt ni, és a
szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján a szol gál -
ta tás nyúj tá sát meg kez de ni, ha az egye te mes szol gál ta tás ra 
jo go sult fel hasz ná ló már csat la ko zott a szál lí tó- vagy az el -
osz tó ve ze ték hez.

(2) Az egye te mes szol gál ta tá si szer zõ dés alap ján az
egye te mes szol gál ta tó kö te les a szer zõ dés meg kö té sét kö -
ve tõ hó nap elsõ nap já tól kez dõ dõ en az egye te mes szol gál -
ta tás ra jo go sult fel hasz ná ló nak fo lya ma to san föld gázt ér -

té ke sí te ni, a fel hasz ná ló pe dig en nek el len ér té két rend sze -
re sen meg fi zet ni.

35. § Az egye te mes szol gál ta tó ál tal kö tött egye te mes
szol gál ta tá si szer zõ dés alap ján az egye te mes szol gál ta tás
ke re té be tar to zik:

a) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott tí pu sú ter mék -
cso ma gok és ár sza bá sok alap ján biz to sí tott föld gáz el lá tás,

b) az e tör vény ben és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott szol gál ta tá si szín vo na lú ügy fél szol gá lat,

c) a vé den dõ fo gyasz tók nak e tör vény és kü lön jog sza -
bály alap ján nyúj tott szol gál ta tá sok.

36. § (1) Az egye te mes szol gál ta tá si szer zõ dés nek leg -
alább a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a szer zõ dõ fe lek meg ne ve zé se, ter mé sze tes sze mély
ese tén a ne vé nek, a szü le té si he lyé nek és ide jé nek, az any -
ja ne vé nek, va la mint a lak cí mé nek, gaz dál ko dó szer ve zet
ese tén a szék he lyé nek és a cég jegy zék szá má nak fel tün te -
té sé vel,

b) a szol gál ta tás igény be vé te lé nek kez dõ idõ pont ja,
c) a nyúj tott szol gál ta tá sok meg ne ve zé se, azok nak a

jog sza bály ban fog lalt ren del ke zé sek kel össz hang ban fel -
aján lott mi nõ sé gi szín vo na la, va la mint az et tõl el té rõ szín -
vo na lú szol gál ta tás jog kö vet kez mé nye, ide ért ve az arra
 való hi vat ko zást is, hogy az el té rõ szín vo na lú szol gál ta tás
 miatt fi ze ten dõ köt bér meg fi ze té se nem men te sít az oko -
zott kár meg té rí té se alól,

d) a szol gál ta tás nak a szer zõ dés meg kö té se kor ér vé -
nyes ára,

e) a szol gál ta tás dí ját, va la mint a vá laszt ha tó fi ze té si és
el szá mo lá si mó do kat tar tal ma zó üz let sza bály zat, to váb bá
– ha az üz let sza bály zat azt nem tar tal maz za – a dí jak, fi ze -
té si és el szá mo lá si mó dok kö zöt ti vál tás le he tõ sé gé re,
mód já ra, fel té te le i re, az igény be ve he tõ ked vez mé nyek re
és az igény be vé tel fel té te le i re vo nat ko zó ak tu á lis tá jé koz -
ta tás el ér he tõ sé ge,

f) a szer zõ dés idõ tar ta ma,
g) a szer zõ dés meg hosszab bí tá sá nak, meg szün te té sé -

nek, fel mon dá sá nak fel té te lei,
h) a szer zõ dés sze gés ese tei és jog kö vet kez mé nyei, kü -

lö nös te kin tet tel a szol gál ta tás ból  való ki kap cso lás rész le -
tes fel té te le i re,

i) a la kos sá gi fo gyasz tó, il let ve egyéb fel hasz ná lók pa -
na szai be nyúj tá sá nak és ügy in té zé sé nek le he tõ sé gé rõl,
mód já ról és ha tár ide jé rõl  való tá jé koz ta tás, va la mint a fo -
gyasz tó vé de lem rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott, a fo -
gyasz tói jog vi ta egyez sé gen ala pu ló ren de zé sé nek meg kí -
sér lé sé re, to váb bá en nek ered mény te len sé ge ese tén az ügy
el dön té sé re irá nyu ló el já rá sok kez de mé nye zé sé nek mód ja
és fel té te lei, to váb bá

j) a kü lön díj el le né ben nyúj tott ki egé szí tõ, ille tõ leg
kar ban tar tá si szol gál ta tá sok meg ne ve zé se és fel té te lei, ha
az egye te mes szol gál ta tó ilyet biz to sít.

(2) Az egye te mes szol gál ta tó kö te les az egye te mes szol -
gál ta tá si szer zõ dés üz let sza bály zat ban meg ha tá ro zott,
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 általa egy ol da lú an vál toz tat ha tó fel té te le i nek vár ha tó mó -
do sí tá sa ese tén, azok ha tály ba lé pé se elõtt leg alább 30 nap -
pal

a) a mó do sí tás tar tal mát leg alább egy or szá gos na pi lap -
ban és leg alább egy he lyi lap ban, leg alább 2 al ka lom mal
köz zé ten ni,

b) a mó do sí tást az ügy fél szol gá la ti iro dák ban és hon -
lap ján köz zé ten ni,

c) az érin tett fel hasz ná ló kat a ter ve zett mó do sí tás tar -
tal má ról, va la mint a szer zõ dés fel mon dá sá nak le he tõ sé gé -
rõl írás ban ér te sí te ni.

(3) Az ár vál to zás be je len té sé re a 107.  § (4) és (5) be kez -
dé sé ben fog lal tak az irány adók.

37. § (1) Az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz -
ná ló az egye te mes szol gál ta tá si szer zõ dést a be je len tést
kö ve tõ má so dik hó nap elsõ nap já ra írás ban fel mond hat ja.
A fel mon dá si jog gya kor lá sá nak fel té te le, hogy a fel hasz -
ná ló az egye te mes szol gál ta tó val szem ben fenn ál ló le járt
szám la tar to zá sát ren dez ze. Az egye te mes szol gál ta tó kö te -
les a fel mon dást a kéz hez vé tel tõl szá mí tott há rom mun ka -
na pon be lül le vél ben vissza iga zol ni. Az egye te mes szol -
gál ta tá si szer zõ dés ben a fe lek az egye te mes szol gál ta tás ra
jo go sult fel hasz ná ló ra néz ve ked ve zõbb fel mon dá si fel té -
te lek ben is meg ál la pod hat nak. Az egye te mes szol gál ta tás -
ra jo go sult fel hasz ná ló fel mon dá si jo gát kor lá to zó vagy ki -
zá ró bár mely egyéb szer zõ dé si ki kö tés sem mis.

(2) Az egye te mes szol gál ta tá son kí vül el lá tott, de egye -
te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná ló kez de mé nyez he -
ti az adott szol gál ta tá si te rü le ten mû kö dõ egye te mes szol -
gál ta tók bár me lyi ké nél az egye te mes szol gál ta tás ke re tén
be lü li föld gáz el lá tás biz to sí tá sát. Az egye te mes szol gál ta -
tás ra jo go sult fel hasz ná ló egye te mes szol gál ta tás ra vo nat -
ko zó igé nyét kö te les az egye te mes szol gál ta tó hoz írás ban
be je len te ni. Az egye te mes szol gál ta tó az igény be je len tés -
tõl szá mí tott 3 mun ka na pon be lül kö te les a be je len tést le -
vél ben vissza iga zol ni. Az egye te mes szol gál ta tó az igény -
be je len tés el fo ga dá sát an nak iga zo lá sá tól te he ti füg gõ vé,
hogy a fel hasz ná ló nak nincs az õt ko ráb ban el lá tó föld gáz -
ke res ke dõ vel szem ben fenn ál ló le járt szám la tar to zá sa. Az
egye te mes szol gál ta tó az igény be je len tés tõl szá mí tott
30 na pon be lül kö te les az egye te mes szol gál ta tá si szer zõ -
dést meg köt ni, és a szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ hó nap
elsõ nap ján a szol gál ta tás nyúj tá sát meg kez de ni.

38. § (1) Az egye te mes szol gál ta tó szer zõ dés sze gé sé -
nek mi nõ sül kü lö nö sen, ha

a) a föld gáz el lá tást a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott idõ -
pont ban nem kez di meg,

b) az ál ta la ér té ke sí tett gáz jel lem zõi nem fe lel nek meg
a szer zõ dés ben, a mû sza ki elõ írásban vagy a szab vány ban
elõ ír tak nak,

c) a föld gáz el lá tást nem az egye te mes szol gál ta tá si
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mó don biz to sít ja,

d) a föld gáz el lá tás mi nõ sé gi és szol gál ta tá si szín vo na -
la, az al kal ma zott árak az en ge dély ben vagy az üz let sza -
bály zat ban elõ ír tak nak nem fe lel meg,

e) nem ér te sí ti az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel -
hasz ná lót az üz let sza bály zat ban, il let ve a szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott idõ ben és mó don a föld gáz szál lí tó vagy
föld gáz el osz tó ál tal vég zett elõ re ter vez he tõ kar ban tar tá si, 
fel újí tá si mun kák  miatti szü ne te lés idõ pont já ról és vár ha tó 
idõ tar ta má ról,

f) a föld gáz el lá tás ból ki zárt egye te mes szol gál ta tás ra
jo go sult fel hasz ná ló ré szé re az arra okot adó sza bály ta lan -
ság vagy szer zõ dés sze gés meg szû né sét, és az egye te mes
szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná ló er rõl  szóló ér te sí té sé -
nek kéz hez vé te lét kö ve tõ 2 mun ka na pon be lül az el lá tást
nem foly tat ja,

g) olyan fo gyasz tás mé rõ be ren de zé sen ke resz tül szol -
gál tat és szám láz, amely ér vé nyes hi te le sí tés sel nem ren -
del ke zik.

(2) Az egye te mes szol gál ta tó kö te les a fel hasz ná lók ré -
szé re köt bért fi zet ni az (1) be kez dés sze rin ti szer zõ dés sze -
gés ese tén.

(3) Az egye te mes szol gál ta tá si szer zõ dés lét re jöt té nek
mód ját, meg szû né sé nek és a szer zõ dés nél kü li vé te le zés
ese te it, a szer zõ dés sze gés és a szer zõ dés nél kü li vé te le zés
jog kö vet kez mé nye it a Kor mány ren de let ben, és – ez zel
össz hang ban – az en ge dé lyes az üz let sza bály za tá ban ha tá -
roz za meg.

39. § Az egye te mes szol gál ta tás meg kez dé sé nek és a te -
vé keny ség foly ta tá sá nak fel té te le, hogy az en ge dé lyes leg -
alább a kö vet ke zõ 3 gáz év re ren del kez zen a szol gál ta tá si
te rü le tén lévõ – ál ta la el lá tott – egye te mes szol gál ta tás ra
jo go sult fel hasz ná lók ga ran tált el lá tá si szint je figye lembe -
véte lével meg ál la pí tott gáz éven kén ti gáz fo gyasz tás nak
meg fe le lõ, kü lön ren de let ben meg ha tá ro zott mér té kû ke -
res ke del mi szer zõ dés ben le kö tött föld gáz for rás sal, va la -
mint a vár ha tó téli napi csúcs fo gyasz tá suk kü lön ren de let -
ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mon ke resz tül tör té nõ ki elé gí -
té sé hez szük sé ges mér té kû ha zai föld gáz tá ro ló ban el he -
lye zett föld gáz kész let tel, vagy a Hi va tal ál tal jó vá ha gyott
egyen ér té kû for rás kész let tel.

40. § Az egye te mes szol gál ta tást nyúj ta ni szán dé ko zó
ré szé re a föld gáz el osz tó az en ge dély ké re lem be nyúj tá sát
meg elõ zõ en és ki zá ró lag eb bõl a cél ból, a 39.  §-ban elõ ír -
tak tel je sí té sé hez kö te les a gáz for ga lom ról ada tot, in for -
má ci ót biz to sí ta ni.

Végsõ menedékes szolgáltatás

41. § (1) Ha az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel -
hasz ná ló kat el lá tó föld gáz ke res ke dõ gaz da sá gi-pénz ügyi
el le he tet le nü lé se, fi ze tés kép te len sé ge kö vet ke zik be és
föld gáz be szer zé se el le he tet le nül, vagy a Hi va tal a mû kö -
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dé si en ge dé lyét vissza von ta és ez ál tal az egye te mes szol -
gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná lók föld gáz zal tör té nõ el lá tá sa 
ve szély be ke rül, az érin tett egye te mes szol gál ta tás ra jo go -
sult fel hasz ná lók föld gáz el lá tá sát a Hi va tal ál tal – kü lön
jog sza bály alap ján – ki je lölt vég sõ me ne dé kes föld gáz ke -
res ke dõ biz to sít ja.

(2) A vég sõ me ne dé kes föld gáz ke res ke dõt a Hi va tal az
egye te mes szol gál ta tók kö zül je lö li ki. Amennyi ben az
(1) be kez dés sze rint érin tett egye te mes szol gál ta tás ra jo -
go sult fel hasz ná lók el lá tá sá ra egye te mes szol gál ta tó nem
je löl he tõ ki, a Hi va tal a vég sõ me ne dé kes föld gáz ke res ke -
dõt a föld gáz ke res ke dõk kö zül je lö li ki. A ki je lö lés a kü lön 
jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü lé sé ig, de
meg ha tá ro zott idõ tar tam ra ér vé nyes.

(3) A vég sõ me ne dé kes ki je lö lé sét köve tõen a Hi va tal a
ko ráb bi föld gáz ke res ke dõ en ge dé lyét vissza von ja.

42. § An nak ér de ké ben, hogy a vég sõ me ne dé kes szol -
gál ta tás idõ ben biz to sít ha tó le gyen, a Hi va tal fo lya ma to -
san fi gye lem mel kí sé ri a föld gáz ke res ke dõk föld gáz pi a ci
te vé keny sé gét. A föld gáz ke res ke dõk kö te le sek az eh hez
szük sé ges – a Hi va tal ál tal elõ írt – ada to kat szol gál tat ni.

43. § A vég sõ me ne dé kes szol gál ta tás ra vo nat ko zó rész -
le tes ren del ke zé se ket, a ki je lö lést, a vég sõ me ne dé kes
szol gál ta tá si szer zõ dés tar tal mát, meg szû né sé nek ese te it,
va la mint a ki je lö lé si el já rás sza bá lya it a Kor mány – a
csõd el já rás ról és fel szá mo lás ról  szóló 1991. évi XLIX.
tör vény (a továb biak ban: Csõdtv.) ren del ke zé se i vel össz -
hang ban – ren de let ben sza bá lyoz za.

44. § A vég sõ me ne dé kes ke res ke dõ te vé keny sé gé re
– el té rõ ren del ke zés hi á nyá ban – az egye te mes szol gál ta -
tás ra és a ke res ke de lem re vo nat ko zó ren del ke zé sek meg -
fele lõen al kal ma zan dók.

45. § (1) A vég sõ me ne dé kes szol gál ta tás jog in téz mé -
nyé nek al kal maz ha tó sá ga ér de ké ben a föld gáz ke res ke dõk
ese té ben a Csõdtv.-t az e tör vény ben meg ha tá ro zott el té ré -
sek kel kell al kal maz ni.

(2) A föld gáz ke res ke dõ gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ je
a csõd el já rás vagy a fel szá mo lá si el já rás le foly ta tá sa irán ti
ké rel mé nek bí ró ság hoz tör té nõ be nyúj tá sá val egy ide jû leg, 
il let ve a hi te le zõ ál tal kez de mé nye zett fel szá mo lá si el já rás 
ese tén a bí ró ság ál tal kül dött ér te sí tés kéz hez vé te lét köve -
tõen ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a Hi va talt.

(3) A bí ró ság a föld gáz ke res ke dõ adós sal szem be ni fel -
szá mo lá si el já rás nak a Csõdtv. 22.  §-ának (2) be kez dé se
sze rin ti hi va tal ból tör té nõ meg in dí tá sa ese tén az el já rás
meg in dí tá sá val egy ide jû leg tá jé koz tat ja a Hi va talt.

(4) A bí ró ság a föld gáz ke res ke dõ adós fel szá mo lá sá nak
el ren de lé sé rõl a Csõdtv. 29.  §-ában fel so rol ta kon kí vül a
Hi va talt is ér te sí ti.

(5) A fel szá mo ló nem gya ko rol hat ja a Csõdtv.
47.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott azon na li ha tá -
lyú fel mon dás, ille tõ leg el ál lás jo gát a föld gáz ke res ke dõ
adós fel hasz ná lók kal kö tött föld gáz ke res ke del mi szer zõ -
dé sei, va la mint az azok szer zõ dés sze rû tel je sí té sé hez
szük sé ges szer zõ dé sek te kin te té ben. A fel hasz ná lók kal
kö tött föld gáz ke res ke del mi szer zõ dé sek, va la mint az azok 
szer zõ dés sze rû tel je sí té sé hez szük sé ges szer zõ dé sek fel -
mon dá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat a Kor mány
ren de let ben ál la pít ja meg.

(6) A fel szá mo ló a föld gáz ke res ke dõ adós va gyo ná nak
a Csõdtv. 48.  §-a sze rin ti nem pénz be li be tét ként tör té nõ
ren del ke zés re bo csá tá sá ra, va la mint a Csõdtv. 49.  §-a sze -
rin ti ér té ke sí té sé re vo nat ko zó jo ga it annyi ban gya ko rol -
hat ja, amennyi ben az nem ve szé lyez te ti a fel hasz ná lók
föld gáz el lá tá sát vagy az ah hoz szük sé ges esz köz rend szer
és föld gáz mennyi ség ren del ke zés re ál lá sát.

(7) A föld gázt ér té ke sí tõ en ge dé lyes adós egye te mes
szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná lók kal kö tött föld -
gáz-ér té ke sí té si szer zõ dé se i nek tel je sí té sé hez szük sé ges 
szer zõ dé sek bõl ere dõ költ sé gek a Csõdtv. ér tel mé ben az
adós gaz da sá gi te vé keny sé gé nek éssze rû be fe je zé sé vel
kap cso la tos költ ség nek te kin ten dõk.

Szervezett földgázpiac

46. § A szer ve zett föld gáz pi a ci te vé keny ség re és a te vé -
keny ség en ge dé lye zé sé re – az e tör vény ben meg ha tá ro zot -
tak kal össz hang ban – kü lön tör vény ren del ke zé sei irány -
adók. A szer ve zett föld gáz pi ac mû köd te té se e tör vény sze -
rint en ge dély kö te les te vé keny ség.

47. § (1) A szer ve zett föld gáz pi ac mû köd te tõ je az adás -
vé te lek le bo nyo lí tá sát fo lya ma to san, elekt ro ni kus fe lü le -
ten biz to sí tó ke res ke dé si rend szert üze mel tet, amely hez a
föld gáz ke res ke dõk, a sa ját jo gon el já ró fel hasz ná lók, a
föld gáz ter me lõk, és a rend szer üze mel te tõk jo go sul tak
hozzá férni.

(2) A szer ve zett föld gáz pi a cot mû köd te tõ en ge dé lyes
kö te les az üz le ti ti tok nak mi nõ sü lõ in for má ci ók bi zal mas
ke ze lé sét biz to sí ta ni. A mû kö dés fel té te le it, va la mint az
adás-vé te li ügy let ben részt ve võk jo ga it és kö te le zett sé ge it
kü lön jog sza bály tar tal maz za. A szer ve zett föld gáz pi a ci
te vé keny ség nek a pi a ci sze rep lõk szá má ra át lát ha tó nak és
diszk ri mi ná ció men tes nek kell len nie.

(3) A szer ve zett föld gáz pi ac hoz tör té nõ hoz zá fé rés re és
az ügy le tek le bo nyo lí tá sá ra az erre jo go sult pi a ci sze rep lõ
a szer ve zett föld gáz pi a ci en ge dé lyes sel szer zõ dést köt.

48. § (1) A szer ve zett föld gáz pi a cot mû köd te tõ rész -
vény tár sa ság ban az e tör vény sze rin ti en ge dé lyes tu laj do ni 
há nya da vagy sza va za ta i nak szá ma – a (4) be kez dés ben
fog lalt ki vé tel lel – nem ha lad hat ja meg a tár sa ság alap tõ -
ké jé nek vagy a le ad ha tó sza va za tok szá má nak 10%-át.
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(2) A szer ve zett föld gáz pi a cot mû köd te tõ rész vény tár sa -
ság ban az e tör vény sze rin ti en ge dé lyes és kap csolt vál lal ko -
zá sai tu laj do ni há nya da i nak vagy sza va za ta i nak (3) be kez dés 
sze rint szá mí tott össze ge nem ér he ti el a tár sa ság alap tõ ké jé -
nek vagy a le ad ha tó sza va za tok szá má nak 50%-át.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott há nyad szá mí tá sa
so rán a rész vé nyes tu laj do ni há nya dá nak vagy sza va za ti
ará nyá nak a rész vé nyes és kap csolt vál lal ko zá sai tu laj do ni 
há nya da i nak vagy sza va za ta i nak össze gét kell te kin te ni.
Tu laj do ni há nyad a tu laj don olt rész vé nyek név ér té ke
össze gé nek a tár sa ság alap tõ ké jé hez vi szo nyí tott szá za lé -
kos for má ban ki fe je zett ará nya.

(4) A rend szer irá nyí tó tu laj do ni há nya da nem ha lad hat -
ja meg a tár sa ság alap tõ ké jé nek vagy a le ad ha tó sza va za -
tok szá má nak 30%-át.

49. § Föld gáz el lá tá si za var és vál ság hely zet ese tén, leg -
fel jebb an nak idõ tar ta má ra a Hi va tal jo go sult a szer ve zett
föld gáz pi a con fo lyó ke res ke dést a kü lön tör vény ben meg -
ha tá ro zott mó don fel füg gesz te ni.

Vezetékes PB-gáz szolgáltatás

50. § (1) A ve ze té kes PB-gáz szol gál ta tó a mû kö dé si en -
ge dé lyé ben meg ha tá ro zott te le pü lé se ken, te le pü lés ré sze -
ken, te rü le te ken a pro pán-, bu tán gá zok és ezek ele gye i bõl
álló gá zok kal a vele szer zõ dést kötõ fel hasz ná lók ré szé re
gáz el osz tá si szol gál ta tást és gáz ér té ke sí tést vé gez.

(2) A ve ze té kes PB-gáz szol gál ta tót a vele szer zõ dést kötõ
fel hasz ná lók te kin te té ben el lá tá si kö te le zett ség ter heli.

51. § (1) A ve ze té kes PB-gáz szol gál ta tá si te vé keny ség
gya kor lá sá hoz a gáz szol gál ta tó nak ren del kez nie kell az el -
osz tó ve ze ték há ló zat több sé gi tu laj do ná val – amely eset -
ben a gáz szol gál ta tó ál tal üze mel te tett tel jes esz köz va gyon 
könyv sze rin ti ér té két kell figye lembe ven ni – vagy ér vé -
nyes üze mel te té si szer zõ dés sel.

(2) A ve ze té kes PB-gáz szol gál ta tó nak ren del kez nie kell
to váb bá adat for gal mi és in for má ci ós rend szer rel, mérõ és
adat át vi te li esz kö zök kel, az el osz tó ve ze té kek fo lya ma tos fel -
ügye le tét el lá tó, va la mint a kar ban tar tást, és az üzem za var el -
há rí tást irá nyí tó szer ve ze tek kel és ügy fél szol gá lat tal.

52. § A PB-gáz szol gál ta tó el osz tá si te vé keny sé gé re e
tör vény föld gáz el osz tás ra vo nat ko zó, míg ér té ke sí té si te -
vé keny sé gé re a föld gáz-ke res ke de lem re vo nat ko zó ren -
del ke zé se ket kell meg fele lõen al kal maz ni. Ezek rész le tes
sza bá lya it kü lön jog sza bály tar tal maz za.

Egyablakos kapacitásértékesítés

53. § Az egy ab la kos ka pa ci tás ér té ke sí tõ a mû kö dé si en -
ge dé lyé ben meg ha tá ro zot tak sze rint jo go sult az egy ab la -

kos ki szol gá lá sú nem zet kö zi szál lí tó ve ze té ken ka pa ci tást
ér té ke sí te ni.

54. § (1) Az egy ab la kos ki szol gá lá sú nem zet kö zi szál lí -
tó ve ze ték Ma gyar Köz tár sa ság ál lam ha tá rán be lü li sza ka -
szán a sza bad ka pa ci tás iga zolt fel hasz ná lói igény nél kül is 
le köt he tõ. A le kö tött, de fel nem hasz nált ka pa ci tás ér té ke -
sí té sé re az 1775/2005/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let ben fog lal tak irány adók.

(2) Az egy ab la kos ki szol gá lá sú nem zet kö zi szál lí tó ve -
ze ték Ma gyar Köz tár sa ság ál lam ha tá rán be lü li sza ka szá -
nak tu laj do no sa a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam ha tá rán be lü li 
ve ze ték sza kasz ka pa ci tá sát ki zá ró lag az egy ab la kos ka pa -
ci tás ér té ke sí tõ ré szé re ad hat ja el vagy ad hat ja át, az e
tárgy ban a Hi va tal ál tal ki adott fel men tés ben fog lal tak nak
meg fele lõen. Az egy ab la kos ki szol gá lá sú nem zet kö zi
szál lí tó ve ze ték Ma gyar Köz tár sa ság ál lam ha tá rán be lü li
sza ka szán lévõ ka pa ci tás ra a fel men té sé ben meg ha tá ro zott 
mér té kig nem vo nat koz nak az e tör vény ben sza bá lyo zott
hoz zá fé ré si, ár sza bá lyo zá si és ár fel ügye le ti sza bá lyok.

(3) Az egy ab la kos ki szol gá lá sú nem zet kö zi szál lí tó ve -
ze ték és az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer kap cso ló dá sa
ese tén az egy ab la kos ka pa ci tás ér té ke sí tõ és a csat la ko zó
rend szer üze mel te tõk kö te le sek együtt mû kö dé si szer zõ -
dést köt ni.

III. Fejezet

A FÖLDGÁZPIACI VERSENY ELÕSEGÍTÉSE

Jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyes

55. § (1) A Hi va tal a ha tá sos pi a ci ver seny elõ se gí té se, a
pi a ci erõ fö lénnyel  való vissza élés meg elõ zé se, va la mint a
fel hasz ná lók ér de ke i nek vé del me cél já ból pi ac elem zést
kö te les vé gez ni az aláb bi pi a co kon:

a) föld gáz-nagy ke res ke de lem,
b) föld gáz-kis ke res ke de lem.

(2) Ha a pi ac elem zés alap ján va la mely azo no sí tott
 piacon a ver seny nem kel lõ en ha té kony, a Hi va tal je len tõs
pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes ként azo no sít hat ja azt
az en ge dé lyest, aki pi a ci erõ fö lény ben, azaz olyan pi a ci
hely zet ben van, amely le he tõ vé te szi, hogy te vé keny sé gét
a ver seny tár sa i tól, a te vé keny sé ge vég zé sé vel össze füg gõ
szer zõ dé sek ben ré szes más en ge dé lye sek tõl és vál lal ko zá -
sok tól, va la mint vég sõ so ron a fel hasz ná lók tól nagy mér -
ték ben füg get le nül foly tas sa. A Hi va tal az el já rá sa alap ján
meg ho zott ha tá ro za tát hon lap ján köz zé te szi.

(3) A je len tõs pi a ci erõ meg ál la pí tá sa so rán a Hi va tal
figye lembe ve szi:

a) az en ge dé lyes nek az adott piac föld raj zi te rü le tén, il -
let ve a kap cso ló dó pi a co kon  való je len lé tét, ha az adott
érin tett piac és a kap cso ló dó piac kö zöt ti kap cso lat ból ere -
dõ en az en ge dé lyes az egyik pi a con fenn ál ló gaz da sá gi
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ere jét át vi he ti a má sik pi ac ra, és ez zel gaz da sá gi ere jét erõ -
sít he ti,

b) az en ge dé lyes mé re tét és pi a ci ré sze se dé sét az adott
pi a con,

c) az en ge dé lyes és az ál ta la a tisz tes ség te len pi a ci ma -
ga tar tás és a ver seny kor lá to zás ti lal má ról  szóló 1996. évi
LVII. tör vény sze rint irá nyí tott vál la la tok, az õt irá nyí tó
vál la lat, vagy az en ge dé lyest irá nyí tó vál la lat ál tal irá nyí -
tott vál la la tok te vé keny sé gi kö rét, a ver ti ká lis in teg rá ci ót
és az azo no sí tott pi a cok kap cso ló dá si sa já tos sá ga it, a ter -
mék di ver zi fi ká ci ót, va la mint a cso mag ban ér té ke sít he tõ
ter mé kek, szol gál ta tá sok kö rét,

d) a pi ac ra lé pé si kor lá to kat és a nö ve ke dé si és ter jesz -
ke dé si kor lá to kat,

e) a ki egyen lí tõ vá sár ló erõ hi á nyát, vagy ala csony
szint jét,

f) a le het sé ges ver seny hi á nyát,
g) a mé ret- és te vé keny ség-gaz da sá gos sá got.

(4) A pi a cok te rü le ti meg ha tá ro zá sá ra, va la mint a pi a ci
ver seny ha té kony sá gá nak elem zé sé re, a nem kel lõ en ha té -
kony pi a co kon a je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé -
lye sek azo no sí tá sá ra, va la mint az 58. § és az 59. § sze rin ti
kö te le zett sé gek tar tal má ra, al kal ma zá si fel té te le i re vo nat -
ko zó to váb bi elõ írásokat kü lön jog sza bály tar tal maz za.

56. § A Hi va tal az azo no sí tott je len tõs pi a ci erõ vel ren del -
ke zõ en ge dé lye sek re az 58. § és az 59.  §, va la mint a kü lön
jog sza bály ren del ke zé sei sze rint meg ha tá ro zott kö te le zett sé -
gek kö zül az adott pi a con a kel lõ en ha té kony ver seny ki ala -
ku lá sá nak elõ se gí té sé hez iga zo dó, in do kolt és ará nyos mér -
té kû kö te le zett sé get vagy kö te le zett sé ge ket ír hat elõ.

57. § (1) A Hi va tal a pi ac elem zést az érin tett pi a co kon
szük ség sze rint, de leg alább az elõ zõ pi ac elem zé si el já rás
be fe je zé sét kö ve tõ 3 éven be lül is mé tel ten el vég zi.

(2) Amennyi ben va la mely érin tett pi a con fenn ál ló ver seny 
meg íté lé se szem pont já ból je len tõs kö rül mény jut tu do má sá -
ra, a Hi va tal a pi ac elem zést ha la dék ta la nul le foly tat ja.

(3) A pi ac elem zés le foly ta tá sát az adott érin tett pi a con
en ge déllyel ren del ke zõ pi a ci sze rep lõ is ké rel mez he ti, ha
az adott pi a con a ver seny kö rül mé nyei a leg utol só pi ac -
elem zés óta lé nye ge sen és alap ve tõ en meg vál toz tak, va la -
mint a Hi va tal leg utol só vo nat ko zó ha tá ro za tá nak meg ho -
za ta la óta leg alább egy év el telt.

(4) A (3) be kez dés ben fog lalt ké re lem el bí rá lá sa kor a
Hi va tal ér té ke li a pi ac elem zés le foly ta tá sá nak szük sé ges -
sé gét, va la mint erre vo nat ko zó an ál lás fog la lást kér a Gaz -
da sá gi Ver seny hi va tal tól. A pi ac elem zés le foly ta tá sát el -
uta sí tó ha tá ro za tot rész le te sen in do kol ni kell.

58. § (1) A Hi va tal az 55. § (1) be kez dé se sze rin ti pi a co -
kon a je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes szá má ra
a ha té kony és a fenn tart ha tó ver seny elõ moz dí tá sa, va la -
mint a fel hasz ná lói ér de kek vé del me ér vé nye sí té sé hez
szük sé ges mér ték ben

a) meg ha tá ro zott in for má ci ók – így kü lö nö sen szám vi -
te li és mû sza ki in for má ci ók nak, ér té ke sí té si szer zõ dé sek
meg ha tá ro zott ada ta i nak, a szol gál ta tás nyúj tás és igény -
be vé tel fel té te le i nek, va la mint az árak – nyil vá nos ság ra
ho za ta lá ra vo nat ko zó és az át lát ha tó mû kö dést biz to sí tó
kö te le zett sé ge ket ír hat elõ,

b) az egyen lõ el bá nás biz to sí tá sá ra vo nat ko zó kö te le -
zett sé ge ket, kü lö nö sen a szer zõ dé sek lé nye ges tar tal mi
ele mei kö ré ben al kal ma zott in do ko lat lan meg kü lön böz te -
tés meg szün te té sét – ide ért ve olyan árak, fi ze té si ha tár -
idõk, meg kü lön böz te tõ el adá si-, vé te li fel té te lek vagy
mód sze rek al kal ma zá sát, ame lyek egyes üz let fe lek nek
hát rányt okoz nak a ver seny ben, va la mint a szer zõ dés kö tés 
olyan kö te le zett sé gek vál la lá sá tól tör té nõ füg gõ vé té te lét,
ame lyek ter mé sze tük nél fog va vagy a szo ká sos szer zõ dé si
gya kor lat ra fi gye lem mel nem tar toz nak a szer zõ dés tár -
gyá hoz – ír hat ja elõ, ha az en ge dé lyes az azo nos jel le gû
ügy le tek te kin te té ben a szer zõ dé ses fe le ket meg kü lön böz -
te ti,

c) ár kor lá tok vagy költ ség ala pú ár kép zés al kal ma zá sá -
ra vo nat ko zó kö te le zett sé get ír hat elõ, mely nek so rán költ -
ség szá mí tá si és díj kép zé si mód szer al kal ma zá sát, il let ve a
dí jak el len õriz he tõ sé gé nek fel té te le it is meg ha tá roz hat ja,
ha a ha té kony ver seny hi á nya azt ered mé nyez he ti, hogy az
érin tett en ge dé lyes in do ko lat la nul ma gas vagy ala csony
dí ja kat al kal maz hat. A költ ség ala pú ár kép zés al kal ma zá -
sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé gek kez de mé nye zé sé nél és
meg ha tá ro zá sá nál figye lembe kell ven ni az en ge dély esi
te vé keny ség vég zé sé vel össze füg gés ben fel me rült költ sé -
ge ket, be fek te té se ket, és biz to sí ta ni kell ezek mél tá nyos
– az üz le ti koc ká za tot figye lembe vevõ – meg té rü lé sét.

(2) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti kö te le zett ség ese -
tén a kö te le zett en ge dé lyes a Hi va tal – ha tár idõ tû zé sé vel
tett – fel hí vá sá ra kö te les tá jé koz ta tást adni az (1) be kez dés
c) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sé -
re vo nat ko zó ada tok ról. Ha az en ge dé lyes az adat szol gál -
ta tá si kö te le zett sé gé nek ha tár idõ ben nem tesz ele get vagy
 valótlan ada tot kö zöl, el já rá si bír ság ki sza bá sá nak van
 helye.

59. § (1) Az 55. § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti pi a con
je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes szá má ra a Hi -
va tal át lát ha tó ér té ke sí té si kö te le zett sé get ír hat elõ. Az ér -
té ke sí tés re ke rü lõ föld gáz mennyi sé gét és az ér té ke sí tés
fel té te le it a Hi va tal hagy ja jóvá.

(2) A Hi va tal az 55. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
 piacon je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes nek
elõ ír ja az át lát ha tó ság biz to sí tá sa ér de ké ben a ha tá ro za tá -
ban fog lal tak nak meg fe le lõ bon tá sú és rész le te zett sé gû
– így kü lö nö sen a szol gál ta tá si árat, a fi ze té si for má kat, va -
la mint a szol gál ta tó-vál tás hoz kap cso ló dó ügy in té zé si kö -
te le zett sé ge ket tar tal ma zó – min ta aján lat ké szí té sét. A
min ta aján lat ké szí té sé re kö te les en ge dé lyes a jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott, ille tõ leg a pi ac elem zést köve tõen a Hi -
va tal ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek kel köz zé tett min ta -
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aján la tá hoz an nak ha tá lya alatt köt ve van, at tól a má sik
szer zõ dõ fél be le egye zé sé vel sem tér het el.

(3) A Hi va tal az 55. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
 piacon je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes szá má -
ra az 58. § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti kö te le zett ség cél -
já nak el éré se ér de ké ben meg tilt hat ja

a) az en ge dé lyes nek a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Sztv.) sze rin ti kap csolt vál lal -
ko zá sa ver seny hely ze té nek ja ví tá sa ér de ké ben a kap csolt
vál lal ko zás ver seny tár sa i val szem ben in do ko lat la nul ma -
gas árak al kal ma zá sát,

b) a ver seny tár sak pi ac ra lé pé sét vagy a ver senyt aka -
dá lyo zó, nem a ver seny tár sa ké hoz vi szo nyí tott na gyobb
ha té kony sá gon ala pu ló, in do ko lat la nul ala csony árak al -
kal ma zá sát,

c) az egyes fel hasz ná lók in do ko lat lan meg kü lön böz te -
té sét, vagy

d) az in do ko lat lan áru kap cso lás al kal ma zá sát.

(4) Az 55. § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont ja sze rin ti
 piacon je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes nek – ha
az en ge dé lyes ver ti ká li san in teg rált föld gáz ipa ri vál lal ko zás
tag ja – a 121. § sze rin ti szét vá lasz tá si kö te le zett sé ge ken túl a
Hi va tal elõ ír hat ja az in teg rált föld gáz ipa ri vál lal ko zás olyan
bel sõ át szer ve zé sét, hogy az en ge dé lyes nek ne le gyen ré sze -
se dé se föld gáz szál lí tói vagy föld gá ze losz tói en ge déllyel ren -
del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság ban.

60. § A föld gáz nagy ke res ke del mi pi a con je len tõs pi a ci
erõ vel ren del ke zõ sze rep lõk ré szé re a Hi va tal el lá tá si kö te -
le zett sé get ír hat elõ az egye te mes szol gál ta tók föld gáz el lá -
tá sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben.

61. § Az 55. § sze rin ti pi ac elem zés el vég zé sé vel kap -
cso lat ban a je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lye sek
azo no sí tá sá val és a rá juk vo nat ko zó kö te le zett sé gek elõ -
írásával kap cso la tos el já rá sok so rán a Hi va tal a ver seny ha -
tó ság gal együtt mû kö dik, szak mai ál lás pont ját figye lembe
ve szi, ha at tól el tér, an nak in do ka it a ha tá ro zat in do ko lá sá -
ban meg je lö li.

IV. Fejezet

FELHASZNÁLÓK, FOGYASZTÓVÉDELEM

A felhasználók jogai, felhasználói panaszok

62. § (1) Min den fel hasz ná ló jo go sult az e tör vény ben,
kü lön jog sza bály ban, az Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály -
zat ban, az üz let sza bály za tok ban, va la mint a Hi va tal ál tal
ki adott ha tá ro za tok ban elõ írt mi nõ ség ben, át lát ha tó,
össze ha son lít ha tó, éssze rû, a fel hasz ná ló ál tal igény be vett 
föld gáz fo gyasz tás hoz iga zo dó pénz ügyi és mû sza ki fel té -
te lek sze rint csat la ko zá si szer zõ dés alap ján szál lí tó- és el -
osz tó ve ze ték hez csat la koz ni, ha a fel hasz ná ló vál lal ja a

csat la ko zás ra és a rend szer hasz ná lat ra kü lön jog sza bály -
ban elõ írt mû sza ki-gaz da sá gi fel té te le ket.

(2) A fel hasz ná ló a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
fel té te lek sze rint jo go sult:

a) a föld gáz ke res ke dõ tõl,
b) a föld gáz ter me lõ tõl – sa ját ter me lé se mér té ké ig –,
c) a szer ve zett föld gáz pi a con,
d) a föld gáz ha tá ron ke resz tül tör té nõ be szál lí tá sa út ján

sa ját fo gyasz tá sá ra föld gázt vá sá rol ni.

(3) Ha a fel hasz ná ló, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott mó don föld gáz ke res ke dõt – be le ért ve a ter me lõt is –
kí ván vál ta ni, an nak le bo nyo lí tá sát a rend szer üze mel te tõk
és az érin tett föld gáz ke res ke dõk és ter me lõk té rí tés men te -
sen vég zik.

63. § (1) Az egye te mes szol gál ta tó a la kos sá gi fo gyasz -
tók be je len té se i nek in té zé sé re, pa na sza i nak ki vizs gá lá sá -
ra, or vos lá sá ra és a la kos sá gi fo gyasz tók tá jé koz ta tá sá ra
kö te les ügy fél szol gá la tot mû köd tet ni te le fo nos és elekt ro -
ni kus el érés sel, va la mint az ügy fe lek ré szé re nyit va álló
he lyi ség ben.

(2) Az ügy fél szol gá lat mû kö dé si rend jét, fél fo ga dá si
ide jét az egye te mes szol gál ta tó úgy kö te les meg ál la pí ta ni,
és mû kö dé se fel té te le i rõl úgy kö te les gon dos kod ni, hogy
az le he tõ vé te gye a la kos sá gi fo gyasz tók jo ga i nak meg fe -
le lõ ér vé nye sí té sét. Ezen kö te le zett ség ke re te in be lül az
egye te mes szol gál ta tó kö te les kü lö nö sen:

a) min den ügy fél szol gá la ti iro dát a hét leg alább egy
nap ján este 20 órá ig nyit va tar ta ni,

b) elekt ro ni ku san és te le fo non ke resz tül is le he tõ vé
ten ni a la kos sá gi fo gyasz tók szá má ra a sze mé lyes ügy in té -
zés idõ pont já nak elõ ze tes le fog la lá sát.

(3) Az ügy fél szol gá la ti iro dák el he lye zé sét a tö meg köz -
le ke dés sel tör té nõ el érés és az el lá tott la kos sá gi fo gyasz -
tók szá má nak szem pont ja i ra fi gye lem mel kell ki ala kí ta ni,
az zal, hogy az egye te mes szol gál ta tó a te le pü lé si ön kor -
mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá ról  szóló 2004. évi 
CVII. tör vény mel lék le té ben fel so rolt kis tér sé gen ként leg -
alább egy ügy fél szol gá la ti iro dát kö te les lé te sí te ni. Azon
kis tér sé gek ben, ahol az egye te mes szol gál ta tás ke re té ben
el lá tott fel hasz ná lók szá ma nem ha lad ja meg a 10 000-et,
az egye te mes szol gál ta tó jo go sult több, egy más sal szom -
szé dos kis tér ség re ki ter je dõ össze vont ügy fél szol gá la tot
mû köd tet ni. A fõ vá ros te rü le tén a la kos sá gi fo gyasz tók
ará nyá ban lé te sí ten dõ ügy fél szol gá la tok mi ni má lis szá mát 
kü lön jog sza bály, az ügy fél szol gá la tok el he lye zé sé re és
mû köd te té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat kü lön jog -
sza bály és az üz let sza bály zat tar tal maz za.

Eljárás a lakossági fogyasztókkal szembeni
jogsértésekkel kapcsolatban

64. § (1) Az el szá mo lás ra, szám lá zás ra, díj fi ze tés re
vagy mé rés re, va la mint a föld gáz el lá tás ból tör té nõ, fi ze té -
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si ké se de lem  miatt vég re haj tott fel füg gesz tés re vagy ki -
kap cso lás ra, il let ve a tar to zás ren de zé sét köve tõen a fel -
hasz ná ló el lá tás ba tör té nõ is mé telt be kap cso lá sá ra vo nat -
ko zó ren del ke zé sek la kos sá gi fo gyasz tók kal szem be ni
meg sér té se ese tén – a Hi va tal 127. § m) pont ja sze rin ti ha -
tás kö ré nek tisz te let ben tar tá sa mel lett – a fo gyasz tó vé del -
mi ha tó ság jár. A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság el já rá sá ra a
fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló tör vényt kell al kal maz ni az zal,
hogy az e tör vény sze rin ti la kos sá gi fo gyasz tó a fo gyasz tó -
vé de lem rõl  szóló tör vény al kal ma zá sá ban fo gyasz tó nak
mi nõ sül ak kor is, ha nem ter mé sze tes sze mély.

(2) A 36.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint a 107.  § (5) be -
kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek la kos sá gi fo gyasz tók kal 
szem be ni meg sér té se ese tén az el já rás le foly ta tá sá ra a fo -
gyasz tók kal szem be ni tisz tes ség te len ke res ke del mi gya -
kor lat ti lal má ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott ha tó ság
jo go sult. A ha tó ság el já rá sá ra a fo gyasz tók kal szem be ni
tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal má ról  szóló
tör vény ben meg ha tá ro zott sza bá lyo kat kell al kal maz ni az -
zal, hogy az e tör vény sze rin ti la kos sá gi fo gyasz tó a tisz -
tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal má ról  szóló tör -
vény al kal ma zá sá ban fo gyasz tó nak mi nõ sül ak kor is, ha
nem ter mé sze tes sze mély.

(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti ren del ke zé sek a fo -
gyasz tó vé de lem rõl  szóló tör vény al kal ma zá sá ban fo -
gyasz tó vé del mi ren del ke zé sek.

(4) Az el szá mo lás ra, szám lá zás ra, díj fi ze tés re vagy mé -
rés re vo nat ko zó ren del ke zé sek la kos sá gi fo gyasz tó nak
nem mi nõ sü lõ fel hasz ná lók kal szem be ni meg sér té se ese -
tén a Hi va tal jár el.

Védendõ fogyasztók

65. § (1) A la kos sá gi fo gyasz tók kö ré bõl a vé den dõ fo -
gyasz tók a vé de lem re jo go sí tó, kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott tu laj don sá guk alap ján szo ci á li san rá szo ru ló
vagy fo gya ték kal élõ fo gyasz tó ként ré sze sül het nek a föld -
gáz ke res ke dõ és a föld gáz el osz tók ál tal nyúj tott, kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott el bá nás ban és kedvez -
ményben.

(2) A szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tót kü lö nö sen az
aláb bi ked vez mé nyek il let he tik meg:

a) rész let fi ze tés,
b) fi ze té si ha la dék,
c) elõ re fi ze tõ mérõ,
d) kés lel te tett ki kap cso lás.

(3) A szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tók kö rét, a vé den dõ
fo gyasz tói kör be tar to zás iga zo lá sá nak mód ját, va la mint a
kés lel te tett ki kap cso lás, a rész let fi ze tés, a fi ze té si ha la dék, 
az elõ re fi ze tõ mé rõ höz ju tás, az elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re -
lé se kö te le zõ fel aján lá sá nak, és az egyéb ked vez mé nyek
igény be vé te lé nek fel té te le it a Kor mány ren de let ben ha tá -
roz za meg.

(4) A fo gya ték kal élõ fo gyasz tó kat kü lö nö sen a mé rés -
sel, a le ol va sás sal, a szám lá zás sal és a díj fi ze té si mó dok kal 
kap cso la to san igé nye ik nek meg fe le lõ, kü lön le ges bá nás -
mód ban kell ré sze sí te ni. A kü lön le ges bá nás mód ra vo nat -
ko zó rész le tes sza bá lyo kat a Kor mány ren de let ben ál la pít -
ja meg.

(5) Ha a vé den dõ fo gyasz tó a rész let fi ze té si le he tõ ség
vagy a ka pott fi ze té si ha la dék el le né re sem ren de zi a tar to -
zá sát, a to váb bi vé te le zést a föld gáz ke res ke dõ elõ re fi ze tõ
mérõ fel sze re lé sé hez köt he ti. A ke res ke dõ az elõ re fi ze tõ
mérõ fel sze re lé sét kö te les a vé den dõ fo gyasz tó szá má ra
fel aján la ni az zal a tá jé koz ta tás sal, hogy a mérõ, il let ve an -
nak fel sze re lé se té rí tés men tes. A vé den dõ fo gyasz tók ese -
té ben az elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sé nek költ sé gei a föld -
gáz ke res ke dõt ter he lik. Az elõ re fi ze tõ mérõ hasz ná la tá val 
vé te le zett föld gáz ára nem ha lad hat ja meg azt az árat, ame -
lyet a vé den dõ fo gyasz tó a föld gáz ke res ke del mi szer zõ dé -
se alap ján, az elõ re fi ze tõ mérõ hi á nyá ban fi zet ne.

(6) Az a la kos sá gi fo gyasz tó, aki a (2) és a (4) be kez dés -
ben fog lal tak nak egy aránt meg fe lel, egy ide jû leg jo go sult
igény be ven ni a (2) és a (4)–(5) be kez dés sze rin ti ked vez -
mé nye ket.

66. § (1) Az érin tett en ge dé lyes a ked vez mé nyek biz to -
sí tá sa ér de ké ben a mû kö dé si te rü le tén, az egyes fel hasz ná -
lá si he lye ken vé te le zõ vé den dõ fo gyasz tók ról nyil ván tar -
tást ve zet, amely bõl egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó, hogy a
la kos sá gi fo gyasz tó a ked vez mé nyek me lyik kö ré re
[65.  § (2) és (4)–(5) be kez dés] jo go sult és ezek kö zül me -
lyek igény be vé te lét kér te.

(2) A vé den dõ fo gyasz tói kör be tar to zás iga zo lá sá ra a
vé den dõ fo gyasz tói stá tusz ra jo go sí tó el lá tást meg ál la pí tó
szerv – a vé den dõ fo gyasz tó ké rel mé re – iga zo lást ad ki ar -
ról, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor a vé den dõ fo gyasz tó ré -
sze sül az adott el lá tás ban. 

(3) Az el lá tást meg ál la pí tó szerv az iga zo lá son kö te les
fel tün tet ni, hogy az iga zo lás mely fel hasz ná lá si he lyen tör -
té nõ fel hasz ná lás ra ke rült ki adás ra. Ugyan azon fo gyasz tó -
nak egy ide jû leg csak egy fel hasz ná lá si hely te kin te té ben
ad ha tó ki iga zo lás.

(4) A nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé telt az érin tett en ge -
dé lyes ügy fél szol gá la tán a la kos sá gi fo gyasz tó nak kell
kér nie. A ké re lem ben meg kell je löl nie, hogy mi lyen e tör -
vény ben, va la mint 65.  § (3) és (4) be kez dé se sze rin ti kor -
mány ren de let ben meg ha tá ro zott kü lön le ges bá nás mód
vagy ked vez mény il le ti meg és azok kö zül me lyik re tart
igényt. A ké re lem hez csa tol nia kell a vé den dõ fo gyasz tói
kör be tar to zás iga zo lá sá ra szol gá ló – a (2) be kez dés ben
va la mint a 65.  § (3) be kez dé se sze rin ti kor mány ren de let -
ben meg ha tá ro zott – ira to kat. A nyil ván tar tás ba tör tént fel -
vé tel rõl a la kos sá gi fo gyasz tót 8 na pon be lül írás ban tá jé -
koz tat ni kell.

(5) A nyil ván tar tás ban ki zá ró lag az érin tett vé den dõ fo -
gyasz tó neve, fel hasz ná lá si he lyé nek címe, ügy fél azo no -
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sí tó ja, a 65. § (2) vagy (4) be kez dé sé re tör té nõ uta lás, a
65. § (4)–(5) be kez dés sze rin ti kü lön le ges bá nás mód ese -
tén an nak for má ja, a vé den dõ fo gyasz tó ál tal igény be ve -
he tõ ked vez mé nyek sze re pel nek.

(6) A nyil ván tar tás ba tör tént fel vé telt köve tõen a vé den -
dõ fo gyasz tó kö te les min den év már ci us 31-ig – a (2) be -
kez dés sze rin ti iga zo lás sal – iga zol ni, hogy to vább ra is ré -
sze sül azon el lá tás ban, amely alap ján vé den dõ fo gyasz tó -
nak mi nõ sül. Nem kell éven kén ti iga zo lást be nyúj ta nia
azon fo gya ték kal élõ fo gyasz tó nak, aki nek ál la po tá ban
– or vo si szak vé le ménnyel iga zol ha tó an – nem vár ha tó je -
len tõs ja vu lás. Ha a vé dett sé gét meg ala po zó kö rül mé nyek
meg vál to zá sa foly tán a la kos sá gi fo gyasz tó már nem jo go -
sult a 65. § (2) vagy a (4)–(5) be kez dé sé ben fog lalt ked -
vez mé nyek re, ada ta it a rög zí tés tõl szá mí tott 5 évig meg
kell õriz ni.

(7) Az egye te mes szol gál ta tó és a föld gáz el osz tó kö te les 
a nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé telt kö ve tõ leg ké sõbb 10 na -
pon be lül a vé den dõ fo gyasz tó val a szer zõ dést meg köt ni és 
a szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján a szol -
gál ta tás nyúj tá sát meg kez de ni.

V. Fejezet

CSATLAKOZÁS, HOZZÁFÉRÉS, KAPACITÁSLEKÖTÉS

A szállító- és az elosztóvezetékhez  való csatlakozás

67. § (1) A föld gáz szál lí tó a föld gáz szál lí tó ve ze ték re
vo nat ko zó an, a föld gáz el osz tó a mû kö dé si te rü le tén kö te -
les a föld gáz el lá tás ba tör té nõ be kap cso lás irán ti igényt tel -
je sí te ni, ki vé ve, ha

a) a csat la ko zás nak mû sza ki aka dá lya van,
b) a csat la ko zás jog sza bály ba üt kö zik,
c) a fel hasz ná lói igénnyel je lent ke zõ a 108. § (1) be kez -

dé sé ben meg ha tá ro zott csat la ko zá si díj meg fi ze té sét, va la -
mint a csat la ko zás kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel -
té te le it nem vál lal ja,

d) az igény ki elé gí té sét kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott ha tó sá gi en ge dély hi á nya aka dá lyoz za.

(2) A föld gáz szál lí tó és a föld gáz el osz tó a szál lí tó-, ille -
tõ leg az el osz tó ve ze té kek hez  való csat la ko zást egy adott
csat la ko zá si pont ra a szál lí tó-, ille tõ leg az el osz tó ve ze ték
mû sza ki jel lem zõ i re te kin tet tel meg ta gad hat ja. Ha a föld -
gáz szál lí tó vagy a föld gáz el osz tó az (1) be kez dés a) pont -
já ra  való hi vat ko zás sal ta gad ta meg a csat la ko zást, meg
kell ha tá roz ni azo kat a fel té te le ket, ame lyek tel je sü lé se
ese tén a csat la ko zás biz to sít ha tó.

(3) Ha a föld gáz szál lí tó vagy a föld gáz el osz tó el uta sít ja
a szál lí tó-, ille tõ leg az el osz tó ve ze ték hez  való csat la ko zás
irán ti igényt, az igény be je len tõ pa na szá val a Hi va tal hoz
for dul hat. A Hi va tal a pa nasz ki vizs gá lá sát köve tõen dönt
a csat la ko zás kér dé sé ben, és kö te lez he ti az érin tett rend -
szer üze mel te tõt a csat la ko zá si ké re lem tel je sí té sé re, ha a

fel hasz ná ló vál lal ja a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
mér té kû csat la ko zá si díj meg fi ze té sét.

(4) A rend szer üze mel te tõk fe le lõ sek azért, hogy az ál ta -
luk üze mel te tett szál lí tó- és el osz tó ve ze ték kö zép-, il let ve
hosszú tá von al kal mas le gyen a csat la ko zá si szer zõ dé sek -
ben, és más rend szer üze mel te tõk nek adott ka pa ci tás nyi lat -
ko zat ban meg ha tá ro zott igé nyek ki elé gí té sé re.

68. § A fel hasz ná lók együtt mû kö dõ föld gáz rend szer re
tör té nõ csat la ko zá sá nak mû sza ki-gaz da sá gi fel té te le it a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint kell meg -
vizs gál ni. A fel hasz ná ló vá sá rolt ka pa ci tá sát, a vá sá rolt
ka pa ci tás igény be vé te lé nek fel té te le it a fel hasz ná ló és az
érin tett rend szer üze mel te tõ a csat la ko zá si szer zõ dés ben
kö te les rög zí te ni.

69. § Ab ban az eset ben, ha a fel hasz ná ló az el osz tó ve ze -
ték hez csat la ko zik, a föld gáz el osz tó kö te les a föld gáz szál -
lí tó nál el jár ni a szük sé ges föld gáz szál lí tá si ka pa ci tás biz -
to sí tá sa ér de ké ben. A föld gáz szál lí tó és a föld gáz el osz tó
csat la ko zás sal kap cso la tos együtt mû kö dé sé nek sza bá lya it
és rész le tes fel té te le it kü lön jog sza bály ha tá roz za meg.

70. § A bá nyá szat tal fel szín re ho zott föld gázt, a föld gáz
mi nõ sé gû bio gáz és egyéb gáz faj tá kat elõ ál lí tó ter me lõk -
nek a szál lí tó- és az el osz tó ve ze té kek hez tör té nõ csat la ko -
zá sát ki e mel ten kell ke zel ni. A szál lí tó- és az el osz tó ve ze -
té kek hez  való csat la ko zás fel té te le it, a be táp lált gá zok mi -
nõ sé gi kö ve tel mé nye it, az át vé tel re és a mé rés re vo nat ko -
zó elõ írásokat e tör vény, va la mint kü lön jog sza bály ren -
del ke zé sei ha tá roz zák meg.

Kapacitáslekötés és az együttmûködõ
 földgázrendszerhez  való hozzáférés

71. § (1) Az el osz tó ve ze ték hez csat la ko zó fel hasz ná ló
jo go sult sa ját fel hasz ná lá sa mér té ké ig, de leg fel jebb vá sá -
rolt ka pa ci tá sá ig a kü lön jog sza bály ban elõ írt mó don azon
az el osz tó ve ze té ken, amely hez csat la ko zott, ka pa ci tást le -
köt ni.

(2) A szál lí tó ve ze ték hez csat la ko zó fel hasz ná ló jo go -
sult sa ját fel hasz ná lá sa mér té ké ig, de leg fel jebb vá sá rolt
ka pa ci tá sá ig a kü lön jog sza bály ban elõ írt mó don azon a
szál lí tó ve ze té ken, amely hez csat la ko zott ka pa ci tást le -
kötni.

(3) A fel hasz ná ló nak az adott fel hasz ná lá si he lyen a vá -
sá rolt ka pa ci tá sát és a le kö tött ka pa ci tá sát az a rend szer -
üze mel te tõ kö te les nyil ván tar ta ni, amely nek szál lí tó- és el -
osz tó ve ze té ké hez a fel hasz ná ló csat la ko zott. A fel hasz ná -
ló ké ré sé re a vá sá rolt ka pa ci tás ról és a le kö tött ka pa ci tás -
ról, va la mint a fel hasz ná lói pro fil ba tör té nõ be so ro lás ról a
rend szer üze mel te tõ kö te les iga zo lást ki ad ni.

(4) Ha a fel hasz ná lót föld gáz ke res ke dõ lát ja el, a fel -
hasz ná ló a ke res ke del mi szer zõ dés ben a szer zõ dés idõ tar -
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ta má ra, sa ját fo gyasz tá sa mér té ké ig, át en ged he ti a le kö tött
ka pa ci tás fe let ti ren del ke zé si jo got a föld gáz ke res ke dõ ré -
szé re.

(5) Ha az el osz tó ve ze ték hez kap cso ló dó fel hasz ná ló ha -
tá ron ke resz tül tör té nõ be szál lí tás út ján vé te lez föld gázt,
vagy föld gáz ter me lõ tõl vá sá rol, a szál lí tó ve ze té ken – a
föld gáz szál lí tó val tör tént egyez te tést köve tõen – a kü lön
jog sza bály sze rint meg ha tá ro zott mér té kû ka pa ci tás le kö -
tés re jo go sult.

(6) Ha a fel hasz ná lót föld gáz ke res ke dõ lát ja el, a föld -
gáz ke res ke dõ a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó -
don jo go sult a fel hasz ná ló le köt he tõ ka pa ci tá sát a szál lí tó-
és az el osz tó ve ze té ken, va la mint a tá ro ló nál le köt ni.

(7) A rend szer hasz ná lók a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott al lo ká ci ós sza bá lyok sze rint jo go sul tak a szál lí tó
rend sze ren ren del ke zés re álló ka pa ci tá su kat a föld gáz tá ro -
lók ban, a ha tár ke resz te zõ dé se ken és a ter me lõ nél le köt ni.

(8) Ke res ke dõ vál tás ese tén az érin tett föld gáz ke res ke -
dõk, a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint
egyez tet nek a rend szer üze mel te tõk kel a fel hasz ná ló le kö -
tött ka pa ci tá sa föld gáz ke res ke dõk kö zöt ti át adá sá nak rész -
le tes fel té te le i rõl. Az en ge dé lye sek kö te le sek az egyez te -
té se ket úgy le foly tat ni, hogy a ke res ke dõ vál tás az igény -
be je len tés tõl szá mí tott leg ké sõbb 30 na pon be lül meg tör -
tén jen. Az egyez te té sek ered mény te len sé ge ese tén a fel -
hasz ná ló a Hi va tal hoz for dul hat és kez de mé nyez he ti a ka -
pa ci tás át adás ról tör té nõ dön tést. A Hi va tal 15 na pon be lül
kö te les ha tá ro zat ban dön te ni a ka pa ci tás le kö té sek rõl.

(9) A föld gáz ter me lõ jo go sult az ál ta la ter melt gáz
 Magyar Köz tár sa ság te rü le té rõl tör té nõ ki vi te le ér de ké ben 
– an nak mér té ké ig – ka pa ci tást le köt ni, mely re a ka pa ci -
tás le kö tés és hoz zá fé rés sza bá lya it kell meg fele lõen al kal -
maz ni.

72. § (1) A rend szer hasz ná lók a szál lí tó- és az el osz tó -
ve ze té ke ken, il let ve a föld gáz tá ro lók ban, ha tár ke resz te zõ -
dé se ken és a ter me lõk nél le kö tött, de fel nem hasz nált ka -
pa ci tá su kat to vább ér té ke sít he tik, er rõl azon ban kö te le sek
az érin tett rend szer üze mel te tõt ér te sí te ni. A to vább ér té ke -
sí tés sza bá lya it kü lön jog sza bály és az Üze mi és Ke res ke -
del mi Sza bály zat ha tá roz za meg.

(2) A föld gáz szál lí tó, a föld gáz tá ro ló és a föld gáz el osz -
tó jo go sult és kö te les a le kö tött, de fel nem hasz nált ka pa -
ci tá so kat meg sza kít ha tó ka pa ci tás ként ér té ke sí tés re fel -
aján la ni a töb bi rend szer hasz ná ló szá má ra, ha a ka pa ci tást
tu laj don ló rend szer hasz ná ló nem ren del ke zett an nak ér té -
ke sí té sé rõl.

(3) A föld gáz szál lí tá si en ge dé lyes a mé rés kü lönb ség
(vesz te ség) pót lá sa cél já ból be szer zett föld gáz mér té ké ig
el sõbb sé get él vez a ka pa ci tás le kö té sek so rán.

73. § A fel hasz ná ló ál tal le kö tött ka pa ci tás nak és a fel -
hasz ná ló föld gáz ke res ke dõk ré szé re át en ge dett ka pa ci tá -
sá nak mér té ké ig az érin tett föld gáz szál lí tó és föld gáz el -

osz tó hoz zá fé rést kö te les biz to sí ta ni a szál lí tó- és el osz tó -
ve ze ték hez. A fel hasz ná ló ál tal vagy az õt el lá tó föld gáz -
ke res ke dõ ál tal az Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat sze -
rint ki szá mí tott ka pa ci tá sok ki elé gí té se el sõbb sé get él vez
a sza bad ka pa ci tá sok le kö té se so rán. A biz ton sá gi föld gáz -
kész let fel töl té sét vagy an nak vissza pót lá sát vég zõ, a Ma -
gyar Szén hid ro gén Kész le te zõ Szö vet ség gel szer zõ dött
ke res ke dõ – a fel töl tés hez vagy vissza pót lás hoz szük sé ges
ka pa ci tá sok le kö té se te kin te té ben – fel hasz ná ló nak mi -
nõsül.

74. § (1) A fel hasz ná ló ál tal le kö tött ka pa ci tá sá nak és a
fel hasz ná ló föld gáz ke res ke dõk ré szé re át en ge dett ka pa ci -
tá sá nak mér té ké ig – a 71. § (7) be kez dé se sze rin ti alloká -
ciós sza bá lyok sze rin ti arány ban – a föld gáz tá ro lói en ge -
dé lyes a föld gáz tá ro ló ban, a föld gáz szál lí tó a ha tár ke resz -
te zé se ken kö te les hoz zá fé rést biz to sí ta ni.

(2) A tá ro lói ver seny elõ se gí té se ér de ké ben a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel a Hi va tal a föld -
gáz tá ro lói en ge dé lyes 103. § (2) be kez dé se sze rin ti leg ma -
ga sabb ha tó sá gi áron tör té nõ hoz zá fé rés-biz to sí tá si kö te le -
zett sé ge alól fel men tést ad hat. A fel men tés alap ján a föld -
gáz tá ro lói en ge dé lyes a tár gya lá sos tá ro lói hoz zá fé rés rõl
tör té nõ tár gya lá sok so rán a hoz zá fé rést igény lõ rend szer -
hasz ná ló val a kü lön jog sza bály ren del ke zé sei sze rint
együtt mû köd ni kö te les.

75. § A ka pa ci tás le kö tést köve tõen ren del ke zés re álló
sza bad ka pa ci tás köz zé té te lé nek és le kö té sé nek szabá -
lyait, to váb bá ka pa ci tás hi ány ese tén az igény-ki elé gí tés
rend jét kü lön jog sza bály ha tá roz za meg.

76. § (1) A rend szer üze mel te tõk a rend szer hasz ná lók
ré szé re az üze mel te té sük ben álló szál lí tó- és el osz tó ve ze -
té kek, ille tõ leg a tá ro lók sza bad ka pa ci tá sát díj el le né ben
ren del ke zés re bo csát ják.

(2) A hoz zá fé rés fel té te lei nem sért he tik az egyen lõ bá -
nás mód kö ve tel mé nyét, nem ad hat nak ala pot vissza élés re, 
nem tar tal maz hat nak in do ko lat lan kor lá to zá so kat, to váb bá 
nem ve szé lyez tet he tik az el lá tás biz ton sá gát és mi nõ sé gét.

(3) A rend szer üze mel te tõk az üze mel te té sük ben álló
szál lí tó- és el osz tó ve ze té kek, va la mint a tá ro lók csat la ko -
zá si pont ján ren del ke zés re álló sza bad ka pa ci tás ról egy -
más sal egyez tet nek, és az egyez te tést köve tõen a ka pa ci -
tás ada to kat köz zét eszik.

77. § (1) A rend szer üze mel te tõ az üze mel te té sé ben lévõ
szál lí tó- és el osz tó ve ze ték hez vagy a tá ro ló hoz  való hoz -
zá fé rést a ka pa ci tás le kö tés so rán meg ta gad hat ja, ha

a) a rend szer hasz ná ló nem biz to sít ja az e tör vény ben,
más jog sza bá lyok ban vagy az Üze mi és Ke res ke del mi
Sza bály zat ban elõ írt fel té te le ket és ga ran ci á kat,

b) a hoz zá fé rés tel je sí té se ve szé lyez te ti az éle tet vagy a
va gyon biz ton sá got.
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(2) A rend szer üze mel te tõ az üze mel te té sé ben lévõ szál -
lí tó- és el osz tó ve ze ték hez, ille tõ leg a tá ro ló hoz  való hoz -
zá fé rést fel füg geszt he ti, ha

a) a rend szer irá nyí tó kor lá to zó in téz ke dést ren del el,
b) a rend szer be be táp lál ni kí vánt föld gáz mi nõ sé ge az

Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat ban fog lalt kö ve tel mé -
nyek nek nem fe lel meg,

c) a rend szer hasz ná ló nem biz to sít ja fo lya ma to san az e
tör vény ben, más jog sza bá lyok ban vagy az Üze mi és Ke -
res ke del mi Sza bály zat ban elõ írt fel té te le ket és ga ran ci á -
kat,

d) a rend szer hasz ná ló nem fi ze ti meg a rend szer hasz -
ná la ti dí jat,

e) a hoz zá fé rés tel je sí té se ve szé lyez te ti az éle tet vagy a
va gyon biz ton sá got,

f) a 16. § (1) be kez dé sé ben fel so rol tak va la me lyi ke
meg valósul.

(3) A hoz zá fé rés meg ta ga dá sát vagy fel füg gesz té sét a
rend szer üze mel te tõ kö te les in do kol ni. A rend szer üze mel -
te tõ a hoz zá fé rés meg ta ga dá sát az ala pul szol gá ló ese mény 
be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott 3 na pon be lül kö te les a Hi va -
tal nak be je len te ni. A Hi va tal a be je len tést a kéz hez vé tel tõl 
szá mí tott 10 mun ka na pon be lül ki vizs gál ja.

(4) A hoz zá fé rés fel füg gesz té sét a rend szer hasz ná ló je -
lent he ti be a Hi va tal nak. A Hi va tal a (3) be kez dés sze rint
jár el.

(5) Ha a hoz zá fé rés meg ta ga dá sa vagy fel füg gesz té se
jog sze rût len volt, a Hi va tal az e tör vény ben meg ha tá ro zott
jog kö vet kez mé nye ket al kal maz za, egy ben kö te le zi a rend -
szer üze mel te tõt a hoz zá fé rés le he tõ leg rö vi debb idõn be lül 
tör té nõ vissza ál lí tá sá ra. A hoz zá fé rést a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zot tak sze rint vissza kell ál lí ta ni ab ban az
eset ben is, ha a meg ta ga dás vagy fel füg gesz tés fel té te lei
már nem áll nak fenn.

78. § (1) A rend szer üze mel te tõ és a te lep he lyi szol gál ta -
tó a szük sé ges leg ki sebb fel hasz ná lói kör ben és a leg ki -
sebb idõ tar tam ban a föld gáz szál lí tást, a föld gáz el osz tást,
il let ve a tá ro lást más mû sza ki meg ol dás hi á nyá ban szü ne -
tel tet he ti a rend szer kar ban tar tá sa, át ala kí tá sa, fel újí tá sa,
fej lesz té se, cse ré je és új fel hasz ná ló be kap cso lá sa ese tén.
A szol gál ta tás szü ne tel te té sé nek rész le tes sza bá lya it kü lön 
jog sza bály és az Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat tar tal -
maz za.

(2) A szü ne tel te tés kez dõ idõ pont ját és elõ re lát ha tó idõ -
tar ta mát, va la mint a szük sé ges biz ton sá gi in téz ke dé se ket
az üz let sza bály zat ban rög zí tett mó don, de leg alább
15 nap pal – terv sze rû meg elõ zõ kar ban tar tás ese tén leg -
alább 3 hó nap pal – ko ráb ban a fel hasz ná lók kal és az érin -
tett en ge dé lye sek kel kö zöl ni kell. Az Üze mi és Ke res ke -
del mi Sza bály zat meg ha tá ro zott fel hasz ná lói kör ben elõ -
ze tes egyez te té si kö te le zett sé get ír hat elõ.

(3) Terv sze rû meg elõ zõ kar ban tar tás ese tén az elõ ze tes
be je len tés el mu lasz tá sa vagy ké sé se, va la mint a be je len tett 

szü ne tel te tés in do ko lat lan túl lé pé se a ka pa ci tás le kö té si
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mér té kû köt bér és kár té rí tés
fi ze té si kö te le zett sé get von maga után. A túl lé pés in do -
kolt sá gát a Hi va tal jo go sult el bí rál ni.

79. § A hoz zá fé rés re vo nat ko zó rész le tes ren del ke zé se -
ket – be le ért ve a 76.  § (3) be kez dés ben fog lal ta kat, va la -
mint a ka pa ci tás hi ány ese tén irány adó sza bá lyo kat is – kü -
lön jog sza bály és az Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat
ha tá roz za meg.

80. § (1) A föld gáz ke res ke dõ vagy jog elõd je ál tal kö tött
hosszú távú föld gáz for rást biz to sí tó, át vé te li kö te le zett sé -
get tar tal ma zó ke res ke del mi szer zõ dés vég re haj tá sa so rán
be kö vet ke zõ gaz da sá gi el le he tet le nü lés ese tén, vagy ilyen
eset meg elõ zé se ér de ké ben a föld gáz ke res ke dõ a Hi va tal -
nál kez de mé nyez he ti más föld gáz ke res ke dõk ha tár ke resz -
te zõ ve ze ték hez vagy el osz tó ve ze ték hez tör té nõ hoz zá fé -
ré sé nek rész ben vagy egész ben tör té nõ fel füg gesz té sét.

(2) A Hi va tal a kez de mé nye zést kü lö nö sen a kö vet ke zõ
szem pon tok alap ján vizs gál ja meg:

a) a ja va solt in téz ke dés ha tá sa a gáz pi a ci ver seny re,
kü lö nös te kin tet tel a fel hasz ná lók ra,

b) az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná lók ra
vo nat ko zó el lá tá si kö te le zett ség és az el lá tás biz ton sá gá -
nak ga ran tá lá sa,

c) a fel füg gesz tést kez de mé nye zõ en ge dé lyes hely ze te
a gáz pi a con,

d) a ver seny hely zet az érin tett pi a con,
e) az en ge dé lyes gaz da sá gi hely ze té nek sú lyos sá ga,
f) a hosszú távú föld gáz for rást biz to sí tó át vé te li kö te le -

zett sé get tar tal ma zó ke res ke del mi szer zõ dés alá írá sá nak
ide je, a szer zõ dés fel té te lei, be le ért ve azt is, hogy az mi -
lyen mér ték ben ve szi figye lembe a piac hely ze té nek vál to -
zá sa it,

g) az en ge dé lyes erõ fe szí té sei a gaz da sá gi ne héz ség el -
ke rü lé sé re,

h) azon kö rül mény, hogy az en ge dé lyes vagy jog elõd je
fel té te lez het te vol na a szer zõ dés meg kö té se kor a be kö vet -
ke zõ gaz da sá gi ne héz sé get,

i) az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer ha tár ke resz te zõ
ka pa ci tá sá nak mér té ke,

j) a kez de mé nye zés tel je sí té se ese tén a föld gáz pi ac
zök ke nõ men tes mû kö dé sé nek le he tõ sé ge.

(3) A Hi va tal a kez de mé nye zést el uta sít ja, ha
a) a hosszú távú föld gáz for rást biz to sí tó át vé te li kö te -

le zett sé get tar tal ma zó ke res ke del mi szer zõ dés mó do sí tá sa
ér de ké ben a ké rel me zõ nem tett meg min den tõle elvár -
hatót,

b) a ké rel me zõ nem tett meg min dent a föld gáz más
 piacokon  való ér té ke sí té se ér de ké ben,

c) szer zõ dé ses ár szin ten nem szen ved ne el vesz te sé get.

(4) Ha a Hi va tal a ké rel met in do kolt nak tart ja, a ha tár ke -
resz te zõ ve ze ték hez  való hoz zá fé rés kor lá to zá sa vagy
meg ta ga dá sa tár gyá ban ha tá ro za tot hoz, amely rõl az adott

2008/93. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5617



dön tés re vo nat ko zó összes in for má ci ó val együtt ha la dék -
ta la nul ér te sí ti az Eu ró pai Bi zott sá got. A ha tá ro za tot az zal
a fel füg gesz tõ fel té tel lel hoz za, hogy ha az Eu ró pai Bi zott -
ság mó do sí tó ja vas la tot tesz, en nek a figye lembe véte lével
mó do sít ja ha tá ro za tát a ha tár ke resz te zõ ve ze ték hez  való
hoz zá fé rés kor lá to zá sá ról vagy meg ta ga dá sá ról.

(5) Ha az Eu ró pai Bi zott ság 8 hé ten be lül nem ér te sí ti a
Hi va talt a (4) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat tal kap cso la tos
ki fo gá sa i ról, a Hi va tal ha tá ro za ta ha tály ba lép.

VI. Fejezet

A SZÁLLÍTÓ- ÉS AZ ELOSZTÓVEZETÉK, VALAMINT
A FÖLDGÁZTÁROLÓ LÉTESÍTÉSE, ÜZEMELTETÉSE

Infrastruktúra fejlesztés

81. § (1) Az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer ka pa ci tá sá -
nak rend sze res fe lül vizs gá la tát és fej lesz té sé nek ter ve zé -
sét a rend szer irá nyí tó ko or di ná lá sá val a rend szer üze mel te -
tõk össze han gol tan el vég zik.

(2) A fej lesz té sek ter ve zé sé hez – kü lön jog sza bály ban
és az Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat ban meg ha tá ro -
zot tak sze rint – a rend szer irá nyí tó és a rend szer üze mel te -
tõk az or szá gos föld gáz el lá tás ra vo nat ko zó an adat bá zist
hoz nak lét re, és azt az adat bá zis ada ta i nak rend sze res fris -
sí té sé vel fo lya ma to san ve ze tik. Az adat bá zis az aláb bi ele -
me ket tar tal maz za:

a) a szál lí tó ve ze té kek – be le ért ve a gáz át adó ál lo má so -
kat is – mû sza ki adat bá zi sát,

b) a szál lí tó- és az el osz tó ve ze té kek re vo nat ko zó – gáz -
át adó ál lo má son kén ti – fo gyasz tás ada to kat,

c) a fel hasz ná lói igé nyek 10 éves be csült ada ta it az
adott év tõl kez dõ dõ 10 éves idõ szak ra éves, gáz át adó ál lo -
má son kén ti bon tás ban, va la mint a ti ze dik évre vo nat ko zó
ter ve zett fo gyasz tá si ada to kat gáz át adó ál lo má son kén ti
bon tás ban,

d) a fej lesz té sek pénz ügyi-gaz da sá gi ter ve zé sé hez
szük sé ges ada to kat.

(3) Az adat bá zis fel épí té sé re vo nat ko zó an a Hi va tal
irány el vet ad ki. Az adat bá zis nem tar tal maz hat a sze mé -
lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos -
sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény ben (a továb biak -
ban: Avtv.) meg ha tá ro zott sze mé lyes ada tot.

(4) A rend szer üze mel te tõk az Üze mi és Ke res ke del mi
Sza bály zat ban és a Hi va tal ál tal ki adott mód szer ta ni út mu -
ta tó ban meg ha tá ro zott mû sza ki-gaz da sá gi ter ve zé si mód -
sze re ket kö te le sek al kal maz ni.

(5) A föld gáz el lá tás elv árt el lá tás-biz ton sá gi szint jét kü -
lön jog sza bály ha tá roz za meg.

(6) A (2) be kez dés ben elõ írt adat bá zis el ké szí té sé hez és
ve ze té sé hez a rend szer üze mel te tõk és a föld gáz ke res ke -

dõk a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint a rend -
szer irá nyí tó ré szé re ada tot szol gál tat nak.

82. § (1) A rend szer üze mel te tõk éven te a sa ját szál lí tó-
és el osz tó ve ze té ke ik re, va la mint a tá ro ló ik ra vo nat ko zó an
a 81. § (2)–(4) be kez dé se i ben elõ ír tak figye lembe véte lével 
ka pa ci tás-fe lül vizs gá la tot vé gez nek, és ez alap ján a rend -
szer irá nyí tó ré szé re 10 éves fej lesz té si ja vas la tot tesz nek.
A rend szer üze mel te tõk a fej lesz té si ja vas la tot 2 éven te kö -
te le sek fe lül vizs gál ni és szük ség ese tén ki egé szí te ni az el -
múlt idõ szak ra vo nat ko zó tel je sü lés és a jö võ be ni tel je sít -
he tõ ség mu ta tó i val, va la mint a vár ha tó igé nyek kel.

(2) A rend szer irá nyí tó a rend szer üze mel te tõk kel együtt -
mû köd ve a szál lí tó ve ze ték – be le ért ve a gáz át adó ál lo má -
so kat is –, az el osz tó ve ze té kek, va la mint a gáz tá ro lók ka -
pa ci tás-fe lül vizs gá la tát és a fej lesz té si ja vas la to kat össze -
han gol ja és a Hi va tal ré szé re jó vá ha gyás ra be nyújt ja. A
Hi va tal a jó vá ha gyá si el já rás so rán dönt az el is mer he tõ
költ sé gek rõl is. Vé le mény el té rés ese tén a rend szer irá nyí tó
az el té rõ vé le mé nye ket is kö te les be nyúj ta ni a Hi va tal hoz.

83. § (1) A Hi va tal rend szer-fel ügye le ti ha tás kö ré ben
szak ér tõk be vo ná sá val el len õr zi és jó vá hagy ja a rend szer irá -
nyí tó ál tal be ter jesz tett ka pa ci tás-fe lül vizs gá lat ered mé nyét
és az inf ra struk tú ra-fej lesz té si ja vas la tot, ame lyet a  Hivatal
– a 81. § (2) be kez dés sze rin ti adat bá zis ada tai alap ján – a
rend szer üze mel te tõk kel egyez tet ve mó do sít hat. A Hi va tal az
inf ra struk tú ra fej lesz té si-ja vas lat alap ján fej lesz té si ter vet ad
ki, amely ben fel kell tün tet ni a 10 éves fej lesz tés hez in do kolt
be ru há zá so kat és azok üte me zé sét is.

(2) Ha az en ge dé lye sek a fej lesz tést nem kez dik meg az
üte me zés sze rint, to váb bá ha a föld gáz tá ro ló nem bõ vít he -
tõ, vagy az en ge dé lyes nem bõ ví ti, a Hi va tal – a rend szer -
irá nyí tó, va la mint az érin tett föld gáz szál lí tó és föld gáz el -
osz tó köz re mû kö dé sé vel, a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott fel té te lek sze rint – az in do kolt fej lesz té sek el vég zé -
sé re, va la mint új tá ro ló lét re ho zá sá ra pá lyá za tot ír hat ki.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott pá lyá za tot a Hi va -
tal hon lap ján kell köz zé ten ni, leg alább 6 hó nap pal az aján -
lat té tel be nyúj tá sá nak ha tár ide jét meg elõ zõ en.

(4) A rend szer üze mel te tõ kö te les tûr ni a (2) be kez dés
sze rin ti pá lyá zat ered mé nyé nek meg fe le lõ há ló zat fej lesz -
té si mun kák el vég zé sét, és kö te les a fej lesz tõ vel együtt mû -
köd ni.

84. § (1) A fel hasz ná ló föld gáz el lá tás irán ti igé nyé nek
ki elé gí té se ér de ké ben a Hi va tal elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val
cél ve ze ték lé te sít he tõ. A Hi va tal a cél ve ze ték lé te sí té sé hez 
elõ ze tes hoz zá já ru lást ad hat, ha nincs sza bad vá sá rol ha tó
ka pa ci tás az együtt mû kö dõ föld gáz rend sze ren, és a fel -
hasz ná ló ele get tesz a kü lön jog sza bály ban elõ írt fel té te -
lek nek, va la mint a cél ve ze ték lé te sí té se és üzem ben tar tá sa 
rend szer szin ten gaz da sá go sabb meg ol dást je lent, mint a
szál lí tó- vagy az el osz tó ve ze té kek fej lesz té se.
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(2) Az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer hez csat la ko zó
cél ve ze ték üze mel te tõ je kö te les be tar ta ni az együtt mû kö -
dõ föld gáz rend szer föld gáz el lá tá si za va ra vagy vál ság -
hely zet ese tén az ezen ese mé nyek ke ze lé sé re és meg szün -
te té sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat és uta sí tá so kat.

85. § (1) Az a kül föl di vagy bel föl di gaz dál ko dó szer ve -
zet, amely új ha tár ke resz te zõ föld gáz ve ze té ket, csepp fo -
lyós föld gáz tá ro lá sá ra szol gá ló lé te sít ményt vagy föld -
gáz tá ro lót (a továb biak ban: új inf ra struk tú ra) kí ván lét re -
hoz ni, vagy az új inf ra struk tú ra ka pa ci tá sát egy ab la kos
rend szer ben kí ván ja ér té ke sí te ni, a Hi va tal nál ké rel mez he -
ti az új inf ra struk tú ra egé szé re vagy an nak egy ré szé re vo -
nat ko zó an – ha tá ro zott idõ re – az együtt mû kö dõ föld gáz -
rend szer ben al kal ma zott díj-meg ál la pí tá si sza bá lyok, va -
la mint a hoz zá fé ré si kö te le zett sé gek tel je sí té se aló li tel jes
vagy rész be ni men tes sé get a kö vet ke zõ fel té te lek mel lett:

a) az új inf ra struk tú ra a föld gáz el lá tás ban ki ala ku ló ver -
senyt és a föld gáz el lá tás biz ton sá gát, va la mint az együtt mû -
kö dõ föld gáz rend szer ha té kony mû kö dé sét nö ve li,

b) az új inf ra struk tú ra lé te sí té sé vel kap cso la tos pénz -
ügyi-gaz da sá gi koc ká za tok olyan mér té kû ek, hogy a be ru -
há zás a men tes ség biz to sí tá sa nél kül nem  valósulna meg,

c) az új inf ra struk tú ra tu laj do no sa olyan gaz dál ko dó
szer ve zet, amely nem ren del ke zik azon há ló za tok mû köd -
te té sé re vo nat ko zó en ge déllyel, amely hez az új inf ra struk -
tú ra kap cso ló dik,

d) az új inf ra struk tú ra igény be vé te le díj el le né ben tör -
té nik,

e) a men tes ség meg adá sa nincs hát rá nyos ha tás sal a
ver seny re és az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer ha té kony
mû kö dé sé re, vagy an nak a szál lí tó ve ze ték nek, il let ve a tá -
ro ló nak a ha té kony mû kö dé sé re, amely re az új inf ra struk -
tú ra rá csat la ko zik.

(2) A Hi va tal a ké rel met meg vizs gál ja, és új ha tár ke -
resz te zõ szál lí tó ve ze ték lé te sí té se ese tén kon zul tál az érin -
tett or szág(ok) ener ge ti kai sza bá lyo zó ha tó sá ga i val. A Hi -
va tal el já rá sa so rán az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl a
kö vet ke zõ szem pon to kat ve szi figye lembe:

a) a men tes ség meg adá sá nak ha tá sa a föld gáz árak ra,
b) a men tes sé get in dok ló pénz ügyi in for má ci ók meg -

ala po zott sá ga,
c) a men tes ség meg adá sá nak vár ha tó ha tá sa a ver seny -

re, és a föld gáz pi ac ha té kony sá gá nak nö ve ke dé sé re,
d) a men tes ség meg adá sá nak ha tá sa a föld gáz el lá tás

for rá sa i nak bõ ví té sé re.

(3) A men tes ség irán ti ké re lem hez csa tol ni kell mind -
azon ada to kat és elem zé se ket, ame lyek a ké rel met – az
(1)–(2) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott szem pon tok figye -
lembe véte lével – meg ala poz zák. A Hi va tal, a ké re lem alá -
tá masz tá sá ra a ké rel me zõ tõl to váb bi ada to kat kér het.

(4) A Hi va tal a men tes ség meg adá sá ról vagy el uta sí tá -
sá ról ha tá ro za tot hoz, amely rõl az adott dön tés re vo nat ko -
zó összes in for má ci ó val együtt ha la dék ta la nul ér te sí ti az

Eu ró pai Bi zott sá got. A ha tá ro za tot az zal a fel füg gesz tõ
fel té tel lel hoz za, hogy ha az Eu ró pai Bi zott ság a men tes -
ség meg adá sa fel té te le i nek mó do sí tá sát kéri, vagy az zal
nem ért egyet, a Hi va tal mó do sít ja ha tá ro za tát.

(5) Ha a Hi va tal a men tes ség meg adá sát in do kolt nak
tart ja, a (4) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat tar tal maz za:

a) azo kat az in do ko kat, ame lyek alap ján a Hi va tal meg -
ala po zott nak tart ja a men tes ség meg adá sát, be le ért ve a
men tes sé get iga zo ló pénz ügyi in for má ci ó kat,

b) elem zést ar ról, hogy a men tes ség meg adá sa mi lyen
ha tást gya ko rol a ver seny re és a föld gáz bel sõ pi a cá nak ha -
té kony mû kö dé sé re,

c) rész le tes in dok lást a men tes ség ja va solt idõ tar ta má ra 
és arra vo nat ko zó an, hogy a men tes ség az új inf ra struk tú ra
mely ré sze i re ter jed jen ki,

d) az új inf ra struk tú ra lé te sí té sé vel érin tett or szá gok
ha tó sá ga i val foly ta tott kon zul tá ció ered mé nyé nek be mu -
ta tá sát,

e) elem zést az új inf ra struk tú rá nak az együtt mû kö dõ
föld gáz rend szer re és a föld gáz el lá tás for rá sa i nak bõ ví té sé -
re gya ko rolt ha tá sá ról,

f) az új inf ra struk tú rá hoz  való hoz zá fé ré si és ka pa ci tás -
al lo ká ci ós sza bá lyo kat.

(6) Ha az Eu ró pai Bi zott ság a (4) be kez dés sze rin ti ha tá -
ro zat tal egyet ért vagy arra 2 hó na pon be lül ész re vé telt nem 
tesz, to váb bi ki egé szí tõ in for má ci ót nem kér, a Hi va tal ha -
tá ro za ta ha tály ba lép. A ha tá ro za tot a Hi va tal köz zé te szi.

(7) A meg lé võ szál lí tó ve ze ték ka pa ci tás bõ ví té sei, il let -
ve a meg lé võ szál lí tó ve ze ték és tá ro ló azon fej lesz té sei
ese tén, ame lyek le he tõ vé te szik a föld gáz el lá tá si for rá sok
ki ter jesz té sét, az új inf ra struk tú ra-fej lesz tés re és a men tes -
ség re vo nat ko zó ren del ke zé sek meg fele lõen al kal ma zan -
dók.

(8) A men tes sé get ka pott szál lí tó ve ze té kek és a föld gáz -
tá ro lók esz köz ér té ke a rend szer hasz ná la ti dí jak meg ál la pí -
tá sa kor – a (6) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat ra te kin tet tel –
nem ve he tõ figye lembe.

A szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a tárolók
üzemeltetése

86. § (1) A rend szer üze mel te tõ – a szál lí tó- és az el osz -
tó ve ze té kek, va la mint a tá ro lók együtt mû kö dé se és az ah -
hoz  való hoz zá fé rés biz to sí tá sa ér de ké ben – kö te les az ál -
ta la üze mel te tett szál lí tó- és el osz tó ve ze ték, va la mint a tá -
ro ló biz ton sá gos, ha té kony, za var ta lan mû köd te té sé rõl,
kar ban tar tá sá ról, fej lesz té sé rõl, üze mel te té sé rõl a Hi va tal
ál tal meg ál la pí tott üzem biz ton sá gi és a kör nye zet vé del mi
kö ve tel mé nyek figye lembe véte lével gon dos kod ni, a te vé -
keny sé gét át lát ha tó mó don, be fo lyás men te sen és az
egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek be tar tá sa mel lett vé -
gez ni. Az en ge dé lye sek te vé keny sé gé re és a ka pa ci tás le -
kö tés re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat kü lön jog sza bály
tar tal maz za.
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(2) Az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer egyen sú lyá nak
biz to sí tá sa ér de ké ben a rend szer üze mel te tõk kö te le sek
egy más sal és a rend szer hasz ná lók kal fo lya ma to san
együtt mû köd ni. Az együtt mû kö dés rész le tes sza bá lya it
kü lön jog sza bály ha tá roz za meg.

(3) A föld gáz sza go sí tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket
kü lön jog sza bály tar tal maz za.

87. § A rend szer üze mel te tõ olyan adat for gal mi és in for -
ma ti kai rend szert mû köd tet, és kö te les az zal ren del kez ni,
amely biz to sít ja az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer egyen -
sú lyá ért fe le lõs en ge dé lye sek ré szé re az együtt mû kö dõ
föld gáz rend szer irá nyí tá sá hoz szük sé ges ada to kat. Az
adat for gal mi és in for ma ti kai rend szer nek al kal mas nak kell 
len nie to váb bá a rend szer üze mel te tõ te vé keny sé ge i re vo -
nat ko zó in for má ci ók ál ta lá nos és sze mély re sza bott – a
125.  §-nak meg fe le lõ – köz zé té te lé re, az en ge dé lye sek és
rend szer hasz ná lók elõ írt adat szol gál ta tá sa i nak fo ga dá sá -
ra, to váb bá a rend szer hasz ná lók kal  való szer zõ dés kö tés re.
Az adat for gal mi és in for ma ti kai rend sze rek együtt mû köd -
tet he tõ sé gé hez szük sé ges kö ve tel mé nye ket a rend szer irá -
nyí tó ha tá roz za meg.

A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés
létesítése és üzemben tartása

88. § (1) A csat la ko zó ve ze ték és a fel hasz ná lói be ren de -
zés lé te sí té se az in gat lan tu laj do nos kö te le zett sé ge. Az el -
ké szült csat la ko zó ve ze ték és a fel hasz ná lói be ren de zés az
in gat lan tu laj do nos tu laj do nát ké pe zi. A csat la ko zó ve ze ték 
és a fel hasz ná lói be ren de zés üze mel te té se a fel hasz ná ló
kö te le zett sé ge.

(2) A csat la ko zó ve ze ték és a fel hasz ná lói be ren de zés lé -
te sí té sé re, biz ton sá gi elõ írást érin tõ fel sze re lé sé re és idõ -
sza ki el len õr zé sé re a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott,
nyil ván tar tott gáz sze re lõ jo go sult. A jo go sult sá got a föld -
gáz el osz tó nál és az in gat lan tu laj do nos nál vagy a fel hasz -
ná ló nál a lé te sí tés elõtt iga zol ni kell.

(3) A gáz sze re lõk rõl és gáz ké szü lék ja ví tók ról (a továb -
biak ban: gáz sze re lõ) kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott
ha tó ság köz hi te lû ha tó sá gi nyil ván tar tást ve zet. A nyil ván -
tar tás tar tal maz za a gáz sze re lõ ne vét, szü le té sé nek he lyét
és idõ pont ját, a gáz sze re lõ ké pe sí té sé nek meg ne ve zé sét,
az ál ta la vé gez he tõ te vé keny sé gek meg ha tá ro zá sát, va la -
mint az iga zol vány szá mát.

(4) A nyil ván tar tást ve ze tõ ha tó ság a gáz sze re lõk jegy -
zé két hon lap ján köz zé te szi, mely tar tal maz za a gáz sze re lõ
ne vét és iga zol vány szá mát. A gáz sze re lõ hoz zá já ru lá sa
ese tén a jegy zék ben fel tün te tés re ke rül a gáz sze re lõ ér te sí -
té si címe, te le fon szá ma, fax szá ma, elekt ro ni kus posta -
címe.

(5) A gáz sze re lõ a nyil ván tar tás ból tör lés re ke rül, ha a
te vé keny sé ge meg szûnt, ha nem tesz ele get a kü lön jog -

sza bály ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek, il let ve a
gáz sze re lõ ezt kéri.

89. § (1) A csat la ko zó ve ze ték és a fel hasz ná lói be ren de -
zés ki vi te li ter vét – a ki vi te le zés meg kez dé se elõtt – mû -
sza ki-biz ton sá gi szem pon tok sze rin ti fe lül vizs gá lat ra be
kell nyúj ta ni a föld gáz el osz tó hoz. A fe lül vizs gá lat hoz
szük sé ges en ge dé lyek ren del ke zés re ál lá sa ese tén a föld -
gáz el osz tó a fe lül vizs gá la tot 15 mun ka na pon be lül kö te les 
el vé gez ni. A föld gáz el osz tó nak a ki vi te le zés re al kal mas -
sá got meg ál la pí tó nyi lat ko za ta hi á nyá ban a lé te sít mény
nem ki vi te lez he tõ. Az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult
fel hasz ná lók ese té ben a fe lül vizs gá lat díj men tes.

(2) Ha a föld gáz el osz tó a nyi lat ko za tá val a ter vet ki vi te -
le zés re al kal mat lan nak mi nõ sí tet te, az in gat lan tu laj do no -
sa a mû sza ki-biz ton sá gi ha tó ság tól kér he ti az al kal mas sá gi 
nyi lat ko zat ki adá sát. A ki vi te le zés re  való al kal mas ság
meg ál la pí tá sá ra in dí tott el já rás ra kü lön jog sza bály ren del -
ke zé se it kell al kal maz ni.

(3) Az el ké szült gáz sze re lést a föld gáz el osz tó vagy
meg bí zott ja az üzem be he lye zés elõtt kö te les – az egye te -
mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná lók ese té ben díj men -
te sen – mû sza ki-biz ton sá gi szem pont ból el len õriz ni.

(4) A csat la ko zó ve ze ték és a fo gyasz tói ve ze ték üzem be 
he lye zé sé rõl a föld gáz el osz tó kö te les gon dos kod ni. A gáz -
fo gyasz tó ké szü lék és a gáz fel hasz ná ló tech no ló gia üzem -
be he lye zé sé re a ké szü lék gyár tó ja vagy a gyár tó fel jo go sí -
tott meg bí zott ja is jo go sult. A föld gáz el osz tó a gáz ké szü -
lék üzem be he lye zé se nél kül is kö te les a fo gyasz tói ve ze -
ték üzem be he lye zé sét el vé gez ni, ha a be ren de zés a mû -
sza ki-biz ton sá gi elõ írásoknak meg fe lel. Ki zá ró lag a mi nõ -
sé gi ta nú sít vánnyal el lá tott fel hasz ná lói be ren de zés he -
lyez he tõ üzem be.

(5) Az üzem be he lye zõ az üzem be he lye zés al kal má val
kö te les a fel hasz ná ló val a csat la ko zó ve ze ték és a fel hasz -
ná lói be ren de zés szak sze rû hasz ná la tát, a gáz mé rõ ál lag -
meg óvá si és vé del mi kö te le zett sé gét, va la mint a fel hasz -
ná ló egyéb kö te le zett sé ge it is mer tet ni.

(6) A csat la ko zó ve ze ték és a fel hasz ná lói be ren de zés
üzem ké pes és biz ton sá gos ál la pot ban tar tá sá ra az in gat lan
tu laj do no sa kö te les. En nek meg fele lõen kö te les gon dos -
kod ni azok rend sze res kar ban tar tá sá ról, ja ví tá sá ról és
szük ség sze rin ti cse ré jé rõl. A csat la ko zó ve ze ték és a fel -
hasz ná lói be ren de zés mû sza ki-biz ton sá gi fe lül vizs gá la tá -
nak rész le tes sza bá lya it – be le ért ve a fe lül vizs gá lat gya ko -
ri sá gát is – kü lön jog sza bály tar tal maz za.

(7) A fo gyasz tói fõ el zá ró kar ban tar tá sa és ja ví tá sa az el -
osz tó kö te les sé ge, sa ját költ sé gén.

(8) Ha a fel hasz ná ló új en ge dé lyes sel köt gáz el lá tá si
szer zõ dést – egyéb meg ál la po dás hi á nyá ban – a föld gáz -
szál lí tó és a föld gáz el osz tó kö te les a fel hasz ná ló szá má ra
az Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat ban meg ha tá ro zot -
tak sze rin ti fo gyasz tás mé rõ és adat át vi te li be ren de zést té -
rí tés men te sen biz to sí ta ni.
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Az idegen ingatlanok tulajdon- és használati jogának
korlátozása

90. § Az ide gen in gat lan tu laj don- és hasz ná la ti jo gá nak
kor lá to zá sá ra, va la mint az ezért járó kár ta la ní tás ra, to váb -
bá a szál lí tó-, el osz tó- és cél ve ze té kek, il let ve tá ro lók biz -
ton sá gi öve ze té re a Bt. ren del ke zé se it kell meg fele lõen al -
kal maz ni.

VII. Fejezet

RENDSZEREGYENSÚLY, FÖLDGÁZELLÁTÁSI
ZAVAR, VÁLSÁGHELYZET, KORLÁTOZÁS

Egyensúlytartás

91. § (1) A szál lí tó ve ze té ken a hid ra u li kai egyen súlyt a
föld gáz szál lí tó biz to sít ja. A rend szer hasz ná lók napi ke res -
ke del mi egyen súly tar tás ra kö te le zet tek.

(2) A föld gáz szál lí tó fe le lõs az ál ta la üze mel te tett szál -
lí tó ve ze ték nek, a föld gáz el osz tó pe dig a el osz tó ve ze ték -
nek a na pon be lü li hid ra u li kai egyen sú lyá ért.

(3) A föld gáz szál lí tó a hid ra u li kai egyen súly biz to sí tá -
sá hoz sa ját ren del ke zé sû egyen sú lyo zó esz kö zö ket, va la -
mint a szer ve zett föld gáz pi ac ról be szer zett föld gáz -
mennyi sé ge ket ve het nek igény be.

(4) Az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer egyen sú lyá nak
biz to sí tá sa ér de ké ben a rend szer irá nyí tó, a rend szer üze -
mel te tõk és a rend szer hasz ná lók fo lya ma to san együtt mû -
köd nek.

(5) Az egyen súly tar tás ra al kal ma zott sza bá lyok nak meg 
kell fe lel ni ük az ob jek ti vi tás, át lát ha tó ság és meg kü lön -
böz te tés-men tes ség el vé nek.

92. § A rend szer hasz ná ló kö te les a gáz na pi föld gáz for -
gal má nak biz to sí tá sa ér de ké ben az Üze mi és Ke res ke del -
mi Sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak nak meg fele lõen no mi -
nál ni és szük ség ese tén új ra no mi nál ni.

93. § (1) A föld gáz szál lí tó rend szer egyen sú lyo zá si fel -
ada tai a kö vet ke zõk:

a) a rend szer egyen súly meg ter ve zé se,
b) a hid ra u li kai egyen súly biz to sí tá sa ér de ké ben, a napi 

ope ra tív be avat ko zá sok vég re haj tá sa, va la mint a fel hasz -
nált egyen sú lyo zó föld gáz mennyi sé gi el szá mo lá sa és az
egyen sú lyo zá si pót dí jak meg ha tá ro zá sa,

c) a szál lí tó ve ze té kek for rás és fel hasz ná lói ol da li kap -
cso la ta i nak irá nyí tá sa és ko or di ná lá sa,

d) föld gáz el lá tá si vál ság hely zet ese tén a Kor mány ál tal 
el ren delt fo gyasz tást érin tõ in téz ke dé sek vég re haj tá sa.

(2) A föld gáz szál lí tó olyan in for ma ti kai rend szert mû -
köd tet, amely in ter net ala pon biz to sít ja az együtt mû kö dõ
föld gáz rend szer hid ra u li kai egyen sú lyá nak fenn tar tá sá -

hoz, va la mint a no mi ná lá sok és az el szá mo lá sok le bo nyo -
lí tá sá hoz szük sé ges adat for gal mat.

94. § A föld gáz el osz tó és a föld gáz tá ro ló egyen sú lyo zá -
si fel ada tai a kö vet ke zõk:

a) a napi ope ra tív be avat ko zá sok sa ját el osz tó ve ze té -
kü kön és tá ro ló ikon tör té nõ vég re haj tá sa, va la mint adat -
szol gál ta tás a fel hasz nált egyen sú lyo zó gáz el szá mo lá sá -
hoz,

b) föld gáz el lá tá si vál ság hely zet ese tén a Kor mány ál tal 
el ren delt fo gyasz tást érin tõ in téz ke dé sek vég re haj tá sa,

c) adat szol gál ta tás az egyes rend szer hasz ná lók és föld -
gáz szál lí tó ré szé re,

d) a csat la ko zó rend szer üze mel te tõk tá jé koz ta tá sa az
egyen súlyt be fo lyá so ló kö rül mé nyek rõl.

95. § Az egyen súly tar tás rész le tes sza bá lya it, kü lö nö sen 
a no mi ná lást, új ra no mi ná lást, az együtt mû kö dést, az adat -
szol gál ta tást, az egyen sú lyo zás esz kö ze it, az ope ra tív be -
avat ko zás sal kap cso la tos sza bá lyo kat, a mé rést, az el szá -
mo lást, va la mint az egyen súly tar tás sal kap cso la tos jo go -
kat és kö te le zett sé ge ket kü lön jog sza bály és az Üze mi és
Ke res ke del mi Sza bály zat ha tá roz za meg.

Földgázellátási üzemzavar, válsághelyzet, korlátozás

96. § (1) Föld gáz el lá tá si üzem za var nak mi nõ sül min den 
olyan a 97.  §-ban meg ha tá ro zott föld gáz el lá tá si vál ság -
hely ze tet el nem érõ mér té kû üzem za var, amely kö vet kez -
té ben egyes fel hasz ná lók föld gáz zal tör té nõ el lá tá sa nem,
vagy csak egyes fel hasz ná lók föld gáz vé te le zé sé nek csök -
ken té sé vel vagy meg szün te té sé vel biz to sít ha tó, vagy az
el osz tó- és szál lí tó há ló zat, va la mint a föld gáz tá ro ló üzem -
biz ton sá gát, sza bá lyoz ha tó sá gát vagy együtt mû kö dõ ké -
pes sé gét sú lyo san ve szé lyez te ti.

(2) A rend szer hasz ná lók az ál ta luk meg kö tött szer zõ dé -
sek ben fog lalt jo gok tól és kö te le zett sé gek tõl füg get le nül
az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer el lá tá si za va ra ese tén
kö te le sek a rend szer irá nyí tó, a föld gáz szál lí tó, va la mint a
föld gáz el osz tó uta sí tá sa it vég re haj ta ni, és az eb bõl fa ka dó
ter he ket a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don vi -
sel ni.

(3) Az üzem za var  miatt szük sé ges sé vált fo gyasz tás kor -
lá to zást a rend szer irá nyí tó, és a rend szer üze mel te tõk a Hi -
va tal ál tal meg ha tá ro zott kor lá to zá si sor rend ben és mér -
ték ben, a szük sé ges leg ki sebb fel hasz ná lói kör ben kö te le -
sek vég re haj ta ni.

(4) Az el ren de lõ min den üzem za var ból fa ka dó kor lá to -
zás ról ha la dék ta la nul, an nak oka i ról leg ké sõbb 8 na pon
be lül kö te les a Hi va talt írás ban tá jé koz tat ni. A Hi va tal
min den el ren delt üzem za var ból fa ka dó fo gyasz tás kor lá to -
zás ese té ben ki vizs gál ja, hogy a kor lá to zás nem az en ge dé -
lyes nek fel ró ha tó ok  miatt vált-e szük sé ges sé. Ha meg ál la -
pít ja a fel ró ha tó ma ga tar tást, bír sá got szab hat ki. Ha a kor -
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lá to zás az el ren de lõ nek fel ró ha tó ok ból vált szük sé ges sé, a 
fel hasz ná lók ab ból ere dõ ká rát kö te les meg té rí te ni.

(5) Üzem za var ese tén a rend szer üze mel te tõ kö te les a
hiba meg szün te té se iránt ha la dék ta la nul in téz ked ni, en nek 
ér de ké ben jo go sult a szük sé ges in téz ke dé se ket és az
üzem za var el há rí tá sát kü lön en ge dély nél kül meg ten ni.

(6) Az üzem za var ról a fel hasz ná ló kat, va la mint a fel -
hasz ná ló el lá tá sá ban részt vevõ en ge dé lye se ket – a he lyi -
leg szo ká sos mó don – ha la dék ta la nul ér te sí te ni és tá jé koz -
tat ni kell.

(7) Ha a csat la ko zó ve ze té ken és a fel hasz ná lói be ren de -
zé sen a föld gáz el osz tó ve szély hely ze tet ész lel, vagy az
egyéb mó don tu do má sá ra jut, azon nal kö te les an nak el há -
rí tá sá ról gon dos kod ni. En nek ke re té ben jo go sult a gáz el lá -
tást mind ad dig szü ne tel tet ni, amíg a ve szély hely zet fenn -
áll. A gáz ta la ní tá si és gáz alá he lye zé si mun ká kat csak a
föld gáz el osz tó vagy meg bí zott ja vé gez he ti el.

(8) Az el há rí tást köve tõen az en ge dé lyes kö te les a szál -
lí tást, az el osz tást és a tá ro lást a le he tõ leg rö vi debb idõn
be lül hely re ál lí ta ni.

(9) A rend szer üze mel te tõ az üzem za var ha la dék ta lan el -
há rí tá sá ra al kal mas ké szen lé ti szol gá la tot kö te les biz to sí -
ta ni.

97. § (1) Föld gáz el lá tá si vál ság hely zet nek (a továb biak -
ban: vál ság hely zet) mi nõ sül a kü lön tör vény ben meg ha tá -
ro zott szük ség hely ze tet vagy ve szély hely ze tet el nem érõ
mér té kû, a sze mé lye ket, va gyon tár gya i kat, a ter mé sze tet, a 
kör nye ze tet vagy a fel hasz ná lók je len tõs ré szé nek el lá tá sát 
köz vet le nül ve szé lyez te tõ föld gáz el lá tá si üzem za var. Vál -
ság hely ze tet kü lö nö sen a kö vet ke zõ ese mé nyek vált hat -
nak ki:

a) a föld gáz el lá tás és föld gáz fo gyasz tás egyen sú lya
tar tó san oly mér ték ben fel bom lik, hogy azt a szo ká sos
egyen súly tar tá si esz kö zök kel már nem le het hely re ál lí ta ni,

b) a föld gáz-fel hasz ná lá si igé nyek meg ha lad ják a be -
szer zés le he tõ sé ge it, il let ve

c) ezek köz vet len ve szé lye fe nye get.

(2) A föld gáz el lá tá si vál ság hely zet fenn ál lá sá ról a Hi -
va tal kez de mé nye zé sé re a mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján
a Kor mány dönt.

(3) Föld gáz el lá tá si vál ság hely zet ese tén – an nak fenn ál -
lá sá ig – a Kor mány ren de let ben sza bá lyoz hat ja

a) a fel hasz ná lók el lá tá sá ra kö tött szer zõ dé sek tel je sí -
té se fel füg gesz té sé nek rend jét,

b) a fel hasz ná lók föld gáz el lá tá sá nak kor lá to zá sát,
c) az en ge dé lye sek kö te le zett sé ge it és jo ga it,
d) a föld gáz el lá tás hoz kap cso ló dó, a ha tó sá gi és a nem

ha tó sá gi árak kö ré be tar to zó va la mennyi ter mék és szol -
gál ta tás leg ma ga sabb árát.

(4) A vál ság hely ze ti in téz ke dé sek bõl szár ma zó ká ro kért 
az en ge dé lye se ket – a tõ lük el vár ha tó ma ga tar tás ta nú sí tá -
sa ese tén – kár ta la ní tá si kö te le zett ség nem ter he li.

(5) Föld gáz el lá tá si vál ság hely zet ese tén a biz ton sá gi
föld gáz kész le tet az Fbkt. és kü lön jog sza bály ren del ke zé -
sei sze rint le het igény be ven ni.

(6) A Kor mány a vál ság hely zet ide jén meg tett bizton -
sági in téz ke dé se i rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az Eu ró pai 
Bi zott sá got és a tag ál la mo kat.

(7) Föld gáz el lá tá si üzem za var és vál ság hely zet ese tén
kü lön jog sza bály ren del ke zé sei sze rint kell el jár ni.

98. § (1) A kor lá to zás vég re hajt ha tó sá ga ér de ké ben, a
fel hasz ná ló kat kor lá toz ha tó és nem kor lá toz ha tó kategó -
riákba kell so rol ni.

(2) Nem kor lá toz ha tó ka te gó ri á ba tar toz nak a la kos sá gi
fo gyasz tók. Kü lön jog sza bály ban kell meg ha tá roz ni a kor -
lá to zá si be so ro lást, a la kos sá gi fo gyasz tó kon kí vül nem
kor lá toz ha tó egyéb fel hasz ná ló kat, va la mint a korlátoz -
ható fel hasz ná lók ra vo nat ko zó jo go kat és kötelezettsé -
geket.

(3) A kor lá to zás idõ tar ta má ra a föld gáz ke res ke dõk, va -
la mint a fel hasz ná lók – az Üze mi és Ke res ke del mi Sza -
bály zat ban meg ha tá ro zott el já rás- és el szá mo lá si rend sze -
rint – kö te le sek a ren del ke zé sük re álló föld gáz mennyi sé -
get a rend szer irá nyí tó ré szé re fel aján la ni.

(4) A kor lá to zás ra vo nat ko zó rész le tes ren del ke zé se ket
kü lön jog sza bály tar tal maz za.

VIII. Fejezet

MÉRÉS, ELSZÁMOLÁS

99. § (1) A rend szer üze mel te tõk biz to sít ják a fel hasz ná -
ló föld gáz fo gyasz tá sá nak el szá mo lá sá hoz a mé rés ügyi
jog sza bá lyok sze rin ti mi nõ sé gi és mennyi sé gi ada to kat.

(2) A rend szer üze mel te tõk egy más kö zöt ti, va la mint a
rend szer üze mel te tõ és a föld gáz ter me lõ kö zöt ti át adás-
 átvételi el szá mo lá si mé ré si he lyek és esz kö zök ki épí té sé -
ben és üze mel te té sé ben az érin tet tek a kü lön jog sza bály -
ban és az Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat ban meg ha tá -
ro zott mó don együtt mû köd nek.

(3) A szál lí tó ve ze té ke ken a föld gáz mi nõ sé gé nek mé ré -
sét és ta nú sí tá sát a föld gáz szál lí tó biz to sít ja.

(4) A fel hasz ná lók nál az el szá mo lá si mé ré se ket a föld -
gáz szál lí tó, a föld gáz el osz tó és a te lep he lyi szol gál ta tó a
sa ját mû kö dé si te rü le tén a sa ját költ sé gé re el vég zi.

(5) A fel hasz ná ló kö te les a föld gáz szál lí tó és a föld gáz -
el osz tó vagy meg bí zott ja ré szé re a mérõ le ol va sá sát, el len -
õr zé sét, le- és fel sze re lé sét le he tõ vé ten ni.

(6) A gáz mé rõ ál lag meg óvá sa és vé del me a fo gyasz tó
kö te le zett sé ge.

100. § (1) A fo gyasz tás mé rõ be ren de zé sek le ol va sá sát a
föld gáz szál lí tó és a föld gáz el osz tó az in do kolt költ sé ge ik
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kö zött el is mert és az üz let sza bály za tuk ban rész le te zett
gya ko ri ság gal vég zik. A rend szer üze mel te tõ és a rend szer -
hasz ná ló az üz let sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak tól el té rõ
le ol va sá si gya ko ri ság ban is meg ál la pod hat nak, de a fo -
gyasz tás mé rõ be ren de zé se ket leg alább éven te egy szer le
kell ol vas ni.

(2) A föld gáz szál lí tó és a föld gáz el osz tó gon dos kod nak
a ke res ke del mi szám la ki ál lí tás alap já ul szol gá ló fo gyasz -
tá si ada tok össze gyûj té sé rõl, a szük sé ges át szá mí tá sok és
kor rek ci ók el vég zé sé rõl, és az ada tok föld gáz ke res ke dõ -
nek tör té nõ to váb bí tá sá ról.

(3) A fel hasz ná ló ese dé kes díj fi ze té si kö te le zett sé gé nek 
el mu lasz tá sa  miatt, a föld gáz ke res ke dõ a föld gáz el osz tó -
nál kez de mé nyez he ti elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sét.

(4) A fo gyasz tás mé rõ be ren de zé sek fel sze re lé se, üze -
mel te té se, kar ban tar tá sa, idõ sza kos hi te le sí té se, va la mint a 
100 m3/óra név le ges mé rõ tel je sít mény fe let ti mé rõk táv -
adó val tör té nõ el lá tá sa és a jel to váb bí tás hoz szük sé ges te -
le me cha ni kai rend szer ki épí té se és mû köd te té se – egyéb
meg ál la po dás hi á nyá ban – a föld gáz szál lí tó és a föld gáz el -
osz tó kö te le zett sé ge. Ezen kö te le zett sé gek költ sé gei az en -
ge dé lyest ter he lik. Ha a föld gáz ke res ke dõ vagy a fel hasz -
ná ló ké ré sé re az Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat ban
meg ha tá ro zott mû sza ki lag in do kolt nál költ sé ge sebb be -
ren de zés ke rül fel sze re lés re, a rend szer üze mel te tõ jo go -
sult az ez zel fel me rü lõ iga zolt több let költ sé ge it érvénye -
síteni.

101. § Mind a rend szer hasz ná ló, mind a föld gáz el osz tó
jo go sult a fo gyasz tás mé rõ be ren de zés mé rés ügyi fe lül -
vizs gá la tát kez de mé nyez ni. A fe lül vizs gá lat ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyo kat kü lön jog sza bály ha tá roz za meg.

102. § A fo gyasz tás mé rés és az el szá mo lás – be le ért ve
az áta lány dí jas fo gyasz tást is – rész le tes sza bá lya it kü lön
jog sza bály, va la mint az Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály -
zat ha tá roz za meg.

IX. Fejezet

ÁRSZABÁLYOZÁS, ÁRFELÜGYELET

103. § (1) A fel hasz ná ló – a föld gáz ke res ke del mi szer -
zõ dés fel té te lei sze rint – a föld gáz árát kö te les meg fi zet ni.

(2) E fe je zet al kal ma zá sá ban leg ma ga sabb ha tó sá gi ár a
105. § (1) be kez dé se sze rin ti rend szer hasz ná la ti díj, a
108. § (1) be kez dé se sze rin ti csat la ko zá si díj, a rend szer -
üze mel te tõ és az egye te mes szol gál ta tó ál tal a fel hasz ná -
lók igé nye alap ján vég zett ki egé szí tõ szol gál ta tá sok 106. §
sze rin ti díja, va la mint az egye te mes szol gál ta tás 107. §
(2) be kez dé se sze rint kép zett ára.

(3) Az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer hasz ná la tá ért fi -
ze ten dõ leg ma ga sabb dí jak mér té két a mi nisz ter té te le sen,

or szá go san egy sé ge sen ren de let ben ál la pít ja meg. A föld -
gáz ke res ke dõ ál tal a fel hasz ná ló nak ér té ke sí tett föld gáz
el adá si árát a fe lek meg ál la po dá sa vagy a föld gáz ke res ke -
dõ üz let sza bály za ta tar tal maz za. Az egye te mes szol gál ta -
tás ke re té ben ér té ke sí tett föld gáz nak – a ki szá mí tá sá ra vo -
nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak és az en ge dé lyé ben fog -
lal tak nak meg fele lõen kép zett és a Hi va tal ál tal jó vá ha -
gyott – árát az egye te mes szol gál ta tó üz let sza bály za ta tar -
tal maz za.

(4) A föld gáz ke res ke del mi szer zõ dés oly mó don is
meg köt he tõ, hogy a föld gáz ke res ke dõ az ár ban figye -
lembe ve szi az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer használa -
táért fi ze ten dõ dí ja kat is. Az egye te mes szol gál ta tás ára
tar tal maz za a rend szer hasz ná la ti dí ja kat.

104. § (1) A csat la ko zá si dí jat a 108. § (1)–(2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott el vek kel össz hang ban kell meg ál la -
pí ta ni.

(2) A ha tó sá gi ár meg ál la pí tá sa tör tén het té te le sen vagy
a ha tó sá gi ár ki szá mí tá sá ra vo nat ko zó elõ írásokkal.

(3) A ha tó sá gi árat al kal ma zá si fel té te le i vel együtt kell
meg ál la pí ta ni.

(4) A ha tó sá gi ár meg ál la pí tá sa hi va tal ból tör té nik.

(5) A ha tó sá gi árat, va la mint an nak al kal ma zá si fel té te -
le it a mi nisz ter ren de let ben hir de ti ki, ki vé ve az egye te mes 
szol gál ta tás hoz kap cso ló dó ára kat. A mi nisz ter a ren de let -
ben meg ha tá roz za, hogy a ha tó sá gi ár mi kor lép ér vény be.
E ren del ke zés nek vissza me nõ le ges ha tá lya nem le het.

(6) A leg ma ga sabb ha tó sá gi ár nak a szer zõ dés meg kö té -
sét köve tõen be kö vet ke zõ vál to zá sa ese tén a fe lek el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban a meg vál to zott ha tó sá gi ár az ér -
vé nyes szer zõ dés ré szé vé vá lik.

(7) A leg ma ga sabb ha tó sá gi ár nál ma ga sabb árat a szer -
zõ dés ben ér vé nye sen ki köt ni nem le het. Ha a fe lek az ár -
ban nem ál la pod tak meg, és a ter mék re vagy szol gál ta tás ra
ha tó sá gi ár van ér vény ben, az utób bi az irány adó. A ha tó -
sá gi ár az irány adó ak kor is, ha a fe lek a jog sza bály meg -
sér té sé vel ma ga sabb ár ban ál la pod tak meg.

105. § (1) Az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer hasz ná la -
tért

a) föld gáz szál lí tá si dí jat,
b) rend szer irá nyí tá si dí jat,
c) föld gáz el osz tá si dí jat,
d) föld gáz tá ro lá si dí jat

(a továb biak ban együtt: rend szer hasz ná la ti dí jak) kell fi -
zet ni. Az egyes rend szer hasz ná la ti dí jak a díj alap já ul szol -
gá ló költ ség szer ke zet nek meg fe le lõ díj ele mek bõl áll -
hatnak.

(2) A rend szer hasz ná la ti dí jak nak, a csat la ko zá si díj nak
és a kü lön díj el le né ben vé gez he tõ egyéb szol gál ta tá sok
dí ja i nak meg kell fe lel ni ük az át lát ha tó ság, az ará nyos ság
és a meg kü lön böz te tés-men tes ség el vé nek.
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(3) A rend szer hasz ná la ti dí ja kat a ha té ko nyan mû kö dõ
en ge dé lyes gaz dál ko dó szer ve ze tek in do kolt mû kö dé si és
tõ ke költ sé ge, és össze ha son lí tó elem zé sek alap ján kell
meg ha tá roz ni, úgy hogy a sza bá lyo zás ál tal érin tett en ge -
dé lye se ket gaz dál ko dá suk ha té kony sá gá nak, és az ál ta luk
nyúj tott szol gál ta tás mi nõ sé gé nek fo lya ma tos ja ví tá sá ra
ösz tö nöz ze. Az in do kolt költ sé gek meg ha tá ro zá sá nak
rész le tes sza bá lya it a Hi va tal ja vas la ta alap ján a mi nisz ter
ren de let ben ál la pít ja meg. A Hi va tal a ja vas lat ki dol go zá sa 
so rán figye lembe ve szi az érin tett en ge dé lye sek vé le mé -
nyét is. Az in do kolt költ sé gek mér té két a Hi va tal hon lap -
ján te szi köz zé.

(4) A föld gáz el osz tá si díj ból szár ma zó ár be vé telt a föld -
gáz el osz tók kö zött az e tör vény hatályba lépésekor meg lé -
võ el osz tó ve ze té ke ken vég zett föld gáz el osz tás in do kolt
költ sé gei ará nyá ban kell meg osz ta ni. En nek ér de ké ben a
föld gáz el osz tók kö zött szük ség ese tén – kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott mó don, az együtt mû kö dõ föld gáz rend -
szer hasz ná la tá ért fi ze ten dõ dí jak kal együtt ki hir de tett el -
já rá si rend és szá mí tá si mód szer sze rint meg ha tá ro zott –
ki egyen lí tõ fi ze té se ket kell vég re haj ta ni. A Hi va tal ál tal
meg ha tá ro zott össze gû ki egyen lí tõ fi ze té se ket a Hi va tal
ál tal meg bí zott pénz ügyi szer ve zet tel je sí ti a föld gáz el osz -
tók nak a föld gá ze losz tói be fi ze té sek be sze dé sé re és a ki -
egyen lí tõ fi ze té sek tel je sí té sé re el kü lö ní tet ten ve ze tett
szám lá ról.

(5) Az en ge dé lye sek az (1)–(3) be kez dé sek ben fog lal -
tak nak meg fele lõen kö te le sek az ál ta luk al kal ma zan dó
rend szer hasz ná la ti dí jak ra a kü lön jog sza bály ban fog lal tak 
sze rint ja vas la tot ten ni, és azt a Hi va tal hoz be nyúj ta ni.

(6) A Hi va tal az ál ta la elõ ké szí tett, a rend szer hasz ná la ti
dí jak ra és az al kal ma zá suk fel té te le i re vo nat ko zó elõ ter -
jesz tést hon lap ján nyil vá nos ság ra hoz za és kez de mé nye zi
a mi nisz ter nél a ren de let tel tör té nõ ki hir de té sü ket.

(7) A mi nisz ter a Hi va tal elõ ter jesz tését el fo gad ja vagy
el uta sít ja. Az elõ ter jesz tés

a) el fo ga dá sa ese tén a mi nisz ter a Hi va tal ál tal meg ha -
tá ro zott rend szer hasz ná la ti dí ja kat a Hi va tal elõ ter jesz -
tését kö ve tõ 30 na pon be lül ren de let tel hir de ti ki,

b) el uta sí tá sa ese tén a mi nisz ter az el uta sí tás té nyét és
in do ko lá sát az el uta sí tó dön tés meg ho za ta lát kö ve tõ
15 na pon be lül nyil vá nos ság ra hoz za.

(8) A ki hir de tett rend szer hasz ná la ti dí ja kat leg ma ga -
sabb árak nak kell te kin te ni. A leg ma ga sabb ár tól le fe lé
meg kü lön böz te tés-men te sen, elõ re nyil vá nos ság ra ho zott
mó don el le het tér ni.

(9) A ren de le ti ki hir de tést kö ve tõ 60 na pon be lül bár -
mely ér de kelt fél kez de mé nyez he ti a Hi va tal nál a rend -
szer hasz ná la ti dí jak fe lül vizs gá la tát. Ha a fe lül vizs gá lat
ered mé nye alap ján in do kolt, a Hi va tal kez de mé nye zi a
rend szer hasz ná la ti dí jak mó do sí tá sát. 

(10) A rend szer hasz ná la ti dí jak ra vo nat ko zó elõ írások
be tar tá sát a Hi va tal el len õr zi.

(11) A mi nisz ter ren de let ben ál la pít ja meg az egye te mes 
szol gál ta tás fel mon dá sa ese tén a fel hasz ná lót meg il le tõ
mo bil tá ro lói kész let át adá sá nak sza bá lya it és az ár ala kí tás
el ve it. A mo bil tá ro lói kész let ár ki ala kí tá sá nak el ve it a fel -
me rült költ sé gek, a be fek te té sek, va la mint ezek mél tá nyos
meg té rü lé sé nek figye lembe véte lével kell meg ál la pí ta ni.

(12) A tá ro lói ver seny elõ se gí té se ér de ké ben a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel a Hi va tal az e §
sze rint meg ha tá ro zott föld gáz tá ro lá si díj al kal ma zá sa alól
fel men tést ad hat. A fel men tés alap ján al kal ma zan dó tár -
gya lá sos tá ro lói hoz zá fé ré si díj ra a szer zõ dõ fe lek meg ál -
la po dá sa az irány adó.

106. § A rend szer üze mel te tõ és az egye te mes szol gál ta -
tó ál tal a fel hasz ná lók igé nye alap ján kü lön díj el le né ben
vé gez he tõ ki egé szí tõ szol gál ta tá sok kö rét, va la mint an nak
dí ja it kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.

107. § (1) Az egye te mes szol gál ta tást mél tá nyos,
könnyen és tisz tán össze ha son lít ha tó, át lát ha tó ár sza bá sok 
al kal ma zá sá val kell meg valósítani.

(2) A 32. § al kal ma zá sá val ki adott en ge dé lyek alap ján
nyúj tott egye te mes szol gál ta tás árá nak meg ha tá ro zá sá nál
figye lembe ve en dõ össze ha son lí tó ár ki szá mí tá sá ra vo nat -
ko zó elõ írásokat és az al kal maz ha tó leg na gyobb ke res ke -
del mi ár rést a Hi va tal ja vas la ta alap ján a mi nisz ter kü lön
jog sza bály ban ál la pít ja meg.

(3) Az egye te mes szol gál ta tó nak az egye te mes szol gál -
ta tás árá ra vo nat ko zó ár vál toz ta tá si szán dé kát és a ja va solt 
ára kat tar tal ma zó üz let sza bály zat mó do sí tást 45 nap pal
elõ re jó vá ha gyás ra be kell je len te nie a Hi va tal hoz. A Hi -
va tal a ja va solt árak ról 30 na pon be lül ha tá roz.

(4) A jó vá ha gyott ára kat az egye te mes szol gál ta tó al kal -
ma zá suk kez de te elõtt leg alább 15 nap pal a hon lap ján, va -
la mint két or szá gos na pi lap ban köz zé te szi. A köz zé té tel -
nek a fel hasz ná ló kat meg il le tõ fel mon dá si jog ra, va la mint
a fel mon dás ha tár ide jé re vo nat ko zó tá jé koz ta tást is tar tal -
maz nia kell.

(5) Az egye te mes szol gál ta tó ál tal ki bo csá tott szám lán
sze rep lõ egy ség árak bár mely vál to zá sa ese tén – a (4) be -
kez dés sze rin ti köz zé té te len túl me nõ en – az egye te mes
szol gál ta tó leg ké sõbb az új ára kat tar tal ma zó szám la ki bo -
csá tá sa kor a fel hasz ná ló kat kü lön is egy ér tel mû en, sze -
mély re  szólóan, írás ban tá jé koz tat ja. A tá jé koz ta tás nak a
fel hasz ná ló kat meg il le tõ fel mon dá si jog ra és a fel mon dás
ha tár ide jé re is ki kell ter jed nie.

(6) Az egye te mes szol gál ta tás árát nap tá ri ne gyed éven -
ként egy szer le het mó do sí ta ni.

(7) Az egye te mes szol gál ta tás árá ra és ár kép zé sé re vo -
nat ko zó elõ írások tel je sü lé sét a Hi va tal el len õr zi.

108. § (1) A fel hasz ná lók a föld gáz szál lí tás és föld gáz el -
osz tás bõ ví té sé re és fej lesz té sé re a föld gáz el lá tás ba tör té nõ
be kap cso lá sért, vagy a ko ráb ban vá sá rolt ka pa ci tást meg ha -
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la dó több let ka pa ci tá sért a mi nisz ter ál tal ren de let ben meg ha -
tá ro zott mér té kû csat la ko zá si dí jat fi zet nek a rend szer üze -
mel te tõ nek. A csat la ko zá si díj ál ta lá nos for gal mi adó-fi ze té si
kö te le zett sé gé re kü lön tör vény ren del ke zé sei irány adók. A
csat la ko zá si dí jat a rend szer hasz ná la ti dí jak figye lembe véte -
lével úgy kell meg ha tá roz ni, hogy a szál lí tó- és el osz tó ve ze -
ték tu laj do no sá nak, il let ve a ha té ko nyan mû kö dõ rend szer -
üze mel te tõ nek a fel hasz ná ló be kap cso lá sa  miatt fel me rült in -
do kolt költ sé ge i re fe de ze tet nyújt son.

(2) A fel hasz ná ló be kap cso lá sa  miatt fel me rült in do kolt
költ ség nem le het ma ga sabb, mint az adott fel hasz ná ló ka -
pa ci tás igé nyé re jutó szük sé ges és iga zolt be ru há zá si költ -
ség. A fel hasz ná ló ál tal be fi ze tett csat la ko zá si díj ból szár -
ma zó tel jes be vé telt az adott fel hasz ná ló csat la ko zá sá hoz
szük sé ges be ru há zá sok ra kell for dí ta ni.

(3) A Hi va tal a csat la ko zá si díj ra és al kal ma zá sá nak fel -
té te le i re vo nat ko zó elõ ter jesz tést ké szít, és kez de mé nye zi
a mi nisz ter nél a ren de let tel tör té nõ ki hir de té sét.

(4) A mi nisz ter a Hi va tal elõ ter jesz tését el fo gad ja, vagy
el uta sít ja. Az elõ ter jesz tés

a) el fo ga dá sa ese tén a mi nisz ter a Hi va tal ál tal meg ha -
tá ro zott csat la ko zá si dí jat a Hi va tal elõ ter jesz tését kö ve tõ
30 na pon be lül ren de let tel hir de ti ki,

b) el uta sí tá sa ese tén a mi nisz ter az el uta sí tás té nyét és
in do ko lá sát az el uta sí tó dön tés meg ho za ta lát kö ve tõ
15 na pon be lül nyil vá nos ság ra hoz za.

(5) A csat la ko zá si díj ból szár ma zó be vé tel bõl fi nan szí -
ro zott be ru há zást a rend szer hasz ná la ti dí jak meg ha tá ro zá -
sá val össze füg gés ben a tõ ke költ ség szá mí tá sá nál fi gyel -
men kí vül kell hagy ni.

(6) A csat la ko zá si díj ra vo nat ko zó ren del ke zé sek be tar -
tá sát a Hi va tal el len õr zi.

109. § A 105–108.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek meg sér -
té se ese tén a Hi va tal ha tá ro zat tal

a) meg tilt ja a jog sza bályt sér tõ díj, il let ve ár to váb bi al -
kal ma zá sát, és egy ide jû leg kö te le zi az en ge dé lyest a jog -
sze rû el len ér ték al kal ma zá sá ra, va la mint

b) kö te le zi az en ge dé lyest a 105–108.  §-ban fog lalt ren -
del ke zé sek meg sér té sé vel el ért több let be vé tel nek a sé rel -
met szen ve dett fél ré szé re tör té nõ vissza té rí té sé re, ha pe -
dig en nek sze mé lye nem ál la pít ha tó meg, az en ge dé lyes ál -
tal el lá tott va la mennyi fel hasz ná ló, fel hasz ná ló hi á nyá ban
az en ge dé lyes sel jog vi szony ban álló rend szer hasz ná lók
ré szé re tör té nõ vissza té rí té sé re, és

c) bír sá got szab hat ki.

X. Fejezet

SZABÁLYZATOK

110. § (1) A rend szer irá nyí tó ki dol goz za az együtt mû -
kö dõ föld gáz rend szer mû kö dé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat, 

el já rá so kat és mód sze re ket, a ke res ke del mi, el szá mo lá si-
mé ré si és adat for gal mi meg ál la po dá sok mi ni má lis tar tal mi 
ele me it, va la mint a napi egyen sú lyo zás rész le tes sza bá lya -
it tar tal ma zó Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály za tot. Az
Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat sze mé lyes ada tok
szol gál ta tá sát, il let ve ke ze lé sét nem ír hat ja elõ.

(2) Az Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály za tot az el lá tás -
biz ton ság, a mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek, a ver seny sem le ges -
ség és az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer hez  való sza bad
hoz zá fé rés figye lembe véte lével kell ki dol goz ni. Az Üze -
mi és Ke res ke del mi Sza bály zat ki dol go zá sa so rán a rend -
szer irá nyí tó kö te les ki kér ni a kü lön jog sza bály sze rint lét -
re ho zott és mû kö dõ sza bály za ti bi zott ság vé le mé nyét.

(3) A (2) be kez dés sze rint ki dol go zott Üze mi és Ke res -
ke del mi Sza bály za tot a rend szer irá nyí tó min den év ben fe -
lül vizs gál ja, a fe lül vizs gá lat hoz ki ké ri a sza bály za ti bi zott -
ság vé le mé nyét, és mó do sí tás ese tén – a be ér ke zett vé le -
mé nyek kel együtt – min den év ok tó ber 31-ig be nyújt ja a
Hi va tal hoz, amit a Hi va tal ha tá ro zat tal hagy jóvá. A Hi va -
tal meg ta gad ja az Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat jó -
vá ha gyá sát, ha az jog sza bály sér tõ vagy aka dá lyoz za a ha -
tá sos ver senyt, a díj sza bá lyo zás ban fog lalt el vek és sza bá -
lyok ér vé nye sü lé sét, vagy egyes fel hasz ná lók kal szem ben
in do ko lat lan meg kü lön böz te té sek al kal ma zá sát te szi le he -
tõ vé és – ha tár idõ tû zé sé vel, va la mint az okok meg je lö lé -
sé vel kö te le zi a rend szer irá nyí tót a ter ve zet át dol go zá sá ra
és is mé telt be nyúj tá sá ra. A jó vá ha gyott Üze mi és Ke res ke -
del mi Sza bály zat vo nat ko zó elõ írásait az en ge dé lye sek, a
föld gáz ter me lõk, a rend szer hasz ná lók és a fel hasz ná lók
kö te le sek be tar ta ni.

(4) Jog sza bály vál to zás ese tén, és ab ban az eset ben, ha
az Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat aka dá lyoz za a ha tá -
sos ver senyt, a díj sza bá lyo zás ban fog lalt el vek és sza bá -
lyok ér vé nye sü lé sét, vagy egyes fel hasz ná lók kal szem ben
in do ko lat lan meg kü lön böz te té sek al kal ma zá sát te szi le he -
tõ vé, a Hi va tal az en ge dé lye sek kel és a rend szer hasz ná -
lók kal tör té nõ egyez te tés mel lett – ha tár idõ tû zé sé vel, va -
la mint az okok meg je lö lé sé vel – ha tá ro zat ban kö te le zi a
rend szer irá nyí tót a sza bály zat mó do sí tá sá ra. A mó do sí tás
el mu lasz tá sa ese tén bír sá got szab hat ki, és hi va tal ból ha tá -
ro zat tal mó do sít hat ja a sza bály za tot.

(5) Az Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály za tot és an nak
mó do sí tá sa it a Hi va tal jó vá ha gyó ha tá ro za tá val együtt az
en ge dé lye sek hon lap ju kon – a vál to zá sok kal egy sé ges
szer ke zet be fog lalt szö veg gel – köz zét eszik.

(6) Az Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat tar tal mi kö -
ve tel mé nye it kü lön jog sza bály ha tá roz za meg.

111. § (1) A föld gáz el osz tá si sza bály zat az együtt mû kö -
dõ föld gáz rend szer hez  való csat la ko zás, a rend szer hasz ná -
lat és a hoz zá fé rés, va la mint a föld gáz el osz tó és a rend -
szer hasz ná ló kö zöt ti jog vi szony rész le tes sza bá lya it tar tal -
maz za.

2008/93. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5625



(2) A föld gáz el osz tá si sza bály za tot kü lön jog sza bály
tar tal maz za.

112. § (1) Az egye te mes szol gál ta tá si sza bály zat az egye -
te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná lók, va la mint az egye -
te mes szol gál ta tó kö zöt ti jog vi szony rész le tes sza bá lya it, és
az egye te mes szol gál ta tá si szer zõ dés fõbb tar tal mi ele me it
– be le ért ve a 36. § (1) be kez dés ben fog lal ta kat is – és kö te le -
zõ en al kal ma zan dó ren del ke zé se it tar tal maz za.

(2) Az egye te mes szol gál ta tá si sza bály za tot kü lön jog -
sza bály tar tal maz za.

113. § (1) Az en ge dé lyes – az egy ab la kos ka pa ci tás ér té -
ke sí tõ ki vé te lé vel – kö te les üz let sza bály za tot ké szí te ni,
amely tar tal maz za az ál ta la nyúj tott szol gál ta tás ál ta lá nos
biz ton sá gi, mi nõ sé gi, mû sza ki, ke res ke del mi, el szá mo lá si
és fi ze té si elõ írásait, va la mint az el lá tás szín vo na lá nak és a 
fel hasz ná lói igény ki elé gí té sé nek fel té te le it.

(2) Az en ge dé lyes ál tal ki dol go zott, a fel hasz ná lók kal
rep re zen ta tív ér dek kép vi se le te ik út ján egyez te tett üz let -
sza bály za tot – a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság elõ ze tes vé le -
mé nyé nek ki ké ré sét köve tõen – a Hi va tal hagy ja jóvá. A
Hi va tal meg ta gad ja az üz let sza bály zat nak vagy az üz let -
sza bály zat ré szé nek jó vá ha gyá sát, ha az jog sza bály ba, az
Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat ba üt kö zik, vagy
egyéb ként a fel hasz ná lók lé nye ges jo gos ér de ke it sér ti.

(3) A Hi va tal az en ge dé lyes sel és a rend szer hasz ná lók -
kal tör té nõ egyez te tés mel lett, an nak ered mény te len sé ge
ese tén – ha tár idõ tû zé sé vel, va la mint az okok meg je lö lé sé -
vel – ha tá ro zat ban kö te le zi az érin tett en ge dé lyest az üz let -
sza bály za tá nak mó do sí tá sá ra fo gyasz tó vé del mi ér dek bõl,
to váb bá az e tör vény ben, va la mint a kü lön jog sza bály ban
fog lal tak ér vény re jut ta tá sa ér de ké ben. A mó do sí tás el mu -
lasz tá sa ese tén bír sá got szab hat ki, és hi va tal ból ha tá ro zat -
tal mó do sít hat ja az üz let sza bály za tot.

(4) Az en ge dé lyes kö te les a Hi va tal ál tal jó vá ha gyott
üz let sza bály za tot – a min den kor ha tá lyos, egy sé ges szer -
ke zet be fog lalt szö veg gel – az ügy fél szol gá la tán, il let ve a
hon lap ján hoz zá fér he tõ vé ten ni.

(5) Az üz let sza bály zat kö te le zõ tar tal mi ele me it, a fel -
épí té sé re vo nat ko zó ál ta lá nos elõ írásokat, a tár sa dal mi
egyez te tés re vo nat ko zó elõ írásokat és az üz let sza bály zat-
ter ve zet jó vá ha gyás ra tör té nõ be nyúj tá sá nak for mai kö ve -
tel mé nye it kü lön jog sza bály ha tá roz za meg.

XI. Fejezet

ENGEDÉLYEZÉS

114. § (1) Az e tör vény sze rin ti en ge dély kö te les te vé -
keny sé gek a kö vet ke zõk:

a) a rend szer irá nyí tás,
b) a föld gáz szál lí tás,

c) a föld gáz el osz tás,
d) a föld gáz tá ro lás,
e) a föld gáz ke res ke de lem,
f) az egye te mes szol gál ta tás,
g) a szer ve zett föld gáz pi ac-mû köd te tés,
h) a ve ze té kes PB-gáz szol gál ta tás,
i) az egy ab la kos ka pa ci tás ér té ke sí tés.

(2) Az (1) be kez dés b)–f) és h)–i) pont jai sze rin ti te vé -
keny sé gek ha tá ro zat lan idõ re  szóló en ge dély alap ján vé -
gez he tõk, míg az (1) be kez dés a) és g) pont ja sze rin ti te vé -
keny sé gek 10 évre  szóló, meg hosszab bít ha tó en ge dély
alap ján vé gez he tõk.

(3) Az e tör vény sze rin ti en ge dély kö te les te vé keny ség
csak mû kö dé si en ge dély alap ján vé gez he tõ.

(4) A te lep he lyi szol gál ta tó jo go sult te lep he lyi szol gál -
ta tói en ge délyt kér ni. A te lep he lyi szol gál ta tói en ge dély
– a te lep he lyi fel hasz ná lók vo nat ko zá sá ban – ki ter jed a
föld gáz ér té ke sí tés re is, e jo go sult ság azon ban nem ki zá ró -
la gos jog.

(5) Az en ge dély ké rel me zõ jé nek ren del kez nie kell a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott pénz ügyi és gaz da sá gi
fel té te lek kel.

(6) A Hi va tal kö te les ki ad ni a mû kö dé si en ge délyt, ha a
ké rel me zõ e tör vény ben és a vég re haj tá sá ra ki adott jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek ele get tesz.

(7) A Hi va tal a mû kö dé si en ge dély ki adá sát megta -
gadja, ha

a) bár mely jog sza bá lyi fel té tel hi ány zik,
b) a ké re lem ben sze rep lõ te vé keny ség fo lya ma tos,

hosszú távú el lá tá sá hoz a ké rel me zõ nem ren del ke zik a
jog sza bály ban meg ha tá ro zott pénz ügyi, gaz da sá gi, mû -
sza ki, kör nye zet vé del mi, in for ma ti kai, táv köz lé si fel té te -
lek kel és esz kö zök kel, va la mint szak sze mély zet tel, és a
föld gáz ipa ri te vé keny ség meg fe le lõ vég zé sé hez szük sé ges 
fel té te lek kel,

c) a ké rel me zõ csõd- vagy fel szá mo lá si el já rás alatt áll,
d) a ké rel me zõ mû kö dé si en ge dé lyét a Hi va tal az en ge -

dély irán ti ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ 10 éven be lül a
ké rel me zõ nek fel ró ha tó ok ból vissza von ta.

(8) Az e tör vény ál tal ki adott en ge dély nem érin ti a más
jog sza bá lyok ban elõ írt en ge dé lyek meg szer zé sé nek, és az
en ge dé lye zé si el já rá sok le fo lya tá sá nak kö te le zett sé gét.

(9) A Hi va tal az en ge dély irán ti ké re lem el uta sí tá sá nak
oka it tá jé koz ta tá sul meg kül di az Eu ró pai Bi zott ság nak.

(10) Az (1) be kez dés a)–h) pont já ban meg ha tá ro zott en -
ge dély kö te les te vé keny sé get csak az a föld gáz ipa ri vál lal -
ko zás vé gez het, amely meg fe lel az e tör vény ben, és a vég -
re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te -
lek nek.

(11) Az (1) be kez dés i) pont já ban fog lalt te vé keny sé get
kül föl di szék he lyû vál lal ko zás is vé gez het, ha a kül föl di
vál lal ko zás szék hely sze rin ti ál la ma és a Ma gyar Köz tár -
sa ság kö zöt ti nem zet kö zi szer zõ dés ezt biz to sít ja.
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(12) Te lep he lyi szol gál ta tói te vé keny sé get csak bel föl di 
szék hellyel ren del ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet foly tat hat.

115. § (1) Az en ge dély ben fog lal ta kat – a kö rül mé nyek
je len tõs meg vál to zá sa ese tén – az en ge dé lyes ké rel mé re
mó do sí ta ni le het.

(2) Jog sza bály vál to zás ese tén – a jog sza bállyal  való
össz hang meg te rem té se ér de ké ben – a Hi va tal az en ge -
délyt hi va tal ból mó do sít hat ja.

(3) Az en ge dély mó do sí tá sa nem be fo lyá sol hat ja hát rá -
nyo san a fel hasz ná lók el lá tá sá nak biz ton sá gát, mi nõ sé gét
és árát.

(4) A Hi va tal az en ge délyt az en ge dé lyes ké rel mé re
vissza von hat ja.

(5) Az en ge dé lye zé si el já rás nak meg kell fe lel ni az ob -
jek ti vi tás és meg kü lön böz te tés-men tes ség el vé nek.

(6) Az en ge dély ki adá sá nak, mó do sí tá sá nak és vissza vo -
ná sá nak rész le tes sza bá lya it kü lön jog sza bály tar tal maz za.

116. § (1) A föld gá ze losz tói en ge dély kö te le zett sé get
je lent és – a (2)–(3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel –
ki zá ró la gos jo got biz to sít a föld gáz el osz tás ra az en ge dély -
ben meg ha tá ro zott te le pü lé sen, te le pü lés ré szen, te rü le ten.

(2) Nem uta sít ha tó el az el osz tó ve ze ték lé te sí té se és
üze mel te té se irán ti – a jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek nek
meg fe le lõ – ké re lem ki zá ró lag arra  való hi vat ko zás sal,
hogy a ké re lem ben sze rep lõ te le pü lés, te le pü lés rész, te rü -
let már sze re pel más föld gáz el osz tó en ge dé lyé ben, ha a ké -
rel me zõ az adott te le pü lé sen, te le pü lés ré szen, te rü le ten a
föld gáz el lá tás ba be nem kap csolt te rü let el lá tá sá ra, vagy a
meg nö ve ke dett föld gáz igényt ki elé gí tõ ka pa ci tás biz to sí -
tá sá ra kér föld gáz el osz tá si en ge délyt, és köz vet le nül a
szál lí tó ve ze ték hez kí ván csat la koz ni.

(3) Ha a föld gáz el osz tá si en ge dély ké re lem olyan te le -
pü lés, te le pü lés rész, vagy te rü let azon ré sze i re vo nat ko zik, 
ahol még nem lé te sült el osz tó ve ze ték, és a te le pü lés, te le -
pü lés rész, vagy te rü let más ré sze in a ké rel me zõ tõl kü lön -
bö zõ en ge dé lyes vé gez föld gáz el osz tá si te vé keny sé get, a
Hi va tal nak a ké re lem el bí rá lá sa so rán figye lembe kell ven -
nie a ké re lem ben sze rep lõ te le pü lés, te le pü lés rész, vagy
te rü let le en dõ fel hasz ná ló i nak ér de ke it, va la mint a ké re -
lem ben nem sze rep lõ te le pü lés, te le pü lés rész, te rü let töb bi
fel hasz ná ló já nak mél tá nyos ér de két is.

117. § (1) A föld gáz szál lí tó a rend szer irá nyí tói en ge dé -
lyen kí vül e tör vény ben sza bá lyo zott más mû kö dé si en ge -
déllyel nem ren del kez het.

(2) A föld gáz ke res ke dõ az egye te mes szol gál ta tá si en -
ge dé lyen kí vül más mû kö dé si en ge déllyel nem rendel -
kezhet.

(3) A föld gáz el osz tó a ve ze té kes PB-gáz szol gál ta tói
en ge dé lyen kí vül más mû kö dé si en ge déllyel nem ren del -
kez het, ki vé ve a 100 000-nél ke ve sebb rá csat la ko zott fel -

hasz ná lót el lá tó el osz tó ve ze té kén lévõ fel hasz ná lói kör
föld gáz el lá tá sát biz to sí tó ke res ke del mi en ge délyt.

(4) A föld gáz tá ro ló, a te lep he lyi szol gál ta tó, il let ve a
szer ve zett föld gáz pi a ci en ge dé lyes más e tör vény ben sza -
bá lyo zott mû kö dé si en ge déllyel nem ren del kez het.

(5) Az egy ab la kos ka pa ci tás ér té ke sí té si mû kö dé si en ge -
dély meg adá sá nak nem fel té te le, hogy az en ge dé lyes az
egy ab la kos nem zet kö zi szál lí tó ve ze ték Ma gyar Köz tár sa -
ság ál lam ha tá rán be lü li sza ka szá nak tu laj do no sa, üze mel -
te tõ je vagy kar ban tar tó ja le gyen.

118. § (1) A rend szer üze mel te tõk és a te lep he lyi szol -
gál ta tó mû kö dé si en ge dé lye tar tal maz za az en ge dély alap -
ján üze mel te ten dõ szál lí tó- és el osz tó ve ze ték, va la mint a
tá ro ló alap ve tõ esz kö ze i nek, a hoz zá juk tar to zó be ren de -
zé sek nek és a szük sé ges esz kö zök nek a fel so ro lá sát.

(2) Az en ge dély ké rel me zõ jé nek ren del kez nie kell a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott pénz ügyi és gaz da sá gi
fel té te lek kel.

(3) A föld gáz biz ton sá gi kész le te zést vég zõ föld gáz tá -
ro ló jo go sult és kö te les a Hi va tal ál tal ki adott mû kö dé si
en ge dé lyé ben – az Fbkt.-val össz hang ban – meg ha tá ro zott 
el té rõ sza bá lyok mel lett üze mel tet ni az en ge dé lyé vel érin -
tett tá ro lót és be ren de zé se it.

XII. Fejezet

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

119. § (1) Aki a föld gáz ipa ri te vé keny sé get a jog sza -
bály ban, az en ge dé lyé ben, a Hi va tal ha tá ro za tá ban, az
Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat ban vagy az üz let sza -
bály zat ban elõ ír tak tól el té rõ mó don gya ko rol ja, a Hi va tal
az aláb bi jog kö vet kez mé nye ket al kal maz hat ja:

a) fel hív ja az en ge dé lyes fi gyel mét az en ge dély ben, a
sza bály za tok ban, és a jog sza bá lyok ban fog lalt kö te le zett -
sé gei tel je sí té sé re és ha tár idõ tû zé sé vel kö te le zi a jog sér tés 
meg szün te té sé re,

b) bír sá got szab hat ki,
c) a ha tár idõ ered mény te len el tel te után az en ge dé lyes

te vé keny sé gét fel füg geszt he ti,
d) azon na li ha tállyal el tilt hat ja a te vé keny ség foly ta tá -

sá tól.

(2) Ha a rend szer üze mel te tõk vagy a te lep he lyi szol gál -
ta tó mû kö dé si za va rai, vagy a mû kö dé sük re vo nat ko zó in -
for má ci ók alap ján a fel hasz ná lók fo lya ma tos föld gáz el lá -
tá sa vár ha tó an ve szé lyez te tet té vá lik, va la mint a szál lí tó-
és az el osz tó ve ze ték, va la mint a tá ro ló tu laj do no sa nem
tesz ele get kö te le zett sé ge i nek, a Hi va tal meg te szi a szük -
sé ges in téz ke dé se ket, így kü lö nö sen

a) fel hív ja a tu laj do nos és az üze mel te tõ fi gyel mét a jog -
sza bály ban fog lalt kö te le zett sé gei tel je sí té sé re, és ha tár idõ
tû zé sé vel kö te le zi a meg fe le lõ mû kö dés hely re ál lí tá sá ra,
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b) bír sá got szab hat ki a tu laj do nos ra, vagy az üze mel te -
tõ re,

c) a ha tár idõ ered mény te len el tel te után más en ge dé -
lyest je löl het ki a jog sza bály ban elõ írt fel ada tok tel je sí té -
sé re, és az en ge dé lyes te vé keny ség foly ta tá sá ra.

(3) A Hi va tal az (1)–(2) be kez dé sek ben fel so rolt in téz -
ke dé se ket egy ide jû leg is al kal maz hat ja. A (2) be kez dés
c) pont ja sze rin ti ki je lö lés ese tén a Hi va tal dönt az en ge dé -
lyes te vé keny ség fel füg gesz té sé rõl, vagy az en ge dély tel -
jes vagy rész le ges vissza vo ná sá ról. A bír ság is mé tel ten ki -
szab ha tó. A ki szab ha tó bír ság leg ma ga sabb össze gét kü -
lön jog sza bály ha tá roz za meg.

(4) A Hi va tal az en ge délyt mó do sít hat ja vagy vissza -
von hat ja, ha az en ge dé lyes az el lá tás-, az élet-, az egész -
ség-, az üzem- és a va gyon biz ton sá got vagy a kör nye ze tet
ve szé lyez te tõ mó don üze mel te ti a szál lí tó- és az el osz tó ve -
ze té ket, va la mint a tá ro lót, to váb bá ha a jog sza bály ban
meg ha tá ro zott kö te le zett sé ge i nek és az en ge dély ben fog -
lal tak nak nem ké pes ele get ten ni.

(5) A fo lya ma tos és biz ton sá gos föld gáz el lá tás ér de ké -
ben, az (1)–(2) be kez dés sze rin ti jog el le nes ma ga tar tás
 miatt in dult el já rás alatt, to váb bá a fel szá mo lás vagy a vég -
el szá mo lás be fe je zé sé ig, il let ve a szál lí tó-, és az el osz tó ve -
ze ték, va la mint a tá ro ló üze mel te té si jo gá nak meg szû né se
ese tén a szál lí tó-, és az el osz tó ve ze ték, va la mint a tá ro ló
mû köd te té sét, il let ve az en ge dély ben meg ha tá ro zott te vé -
keny sé gek vég zé sét fo lya ma to san fenn kell tar ta ni.

(6) A Hi va tal a föld gáz ipa ri te vé keny ség fo lya ma tos
vég zé sé re más en ge dé lyest is ki je löl het, ha az együtt mû -
kö dõ föld gáz rend szer fo lya ma tos és biz ton sá gos mû kö dé -
se vagy a fel hasz ná lók el lá tá sa azt meg kö ve te li.

(7) A Hi va tal más en ge dé lyes ki je lö lé se ese tén az en ge -
dé lyest, vagy ha a szál lí tó-, és az el osz tó ve ze ték, va la mint
a tá ro ló tu laj do no sa nem az en ge dé lyes, ak kor a föld gáz -
rend szer tu laj do no sát kö te lez he ti arra, hogy a fo lya ma tos
és biz ton sá gos föld gáz szál lí tás hoz, föld gáz el osz tás hoz,
föld gáz tá ro lás hoz és a te lep he lyi szol gál ta tás hoz szük sé -
ges esz kö ze it a ki je lölt en ge dé lyes nek üze mel te tés re adja
át, to váb bá a rend szer üze mel te tõi és ke res ke del mi te vé -
keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges nyil ván tar tá so kat, ada -
to kat bo csás sa ren del ke zé sé re. A Hi va tal ha tá ro za tá ban
meg ha tá roz za az esz kö zök hasz ná la tá nak el len ér té két, to -
váb bá az ira tok és az ada tok fel hasz ná lá sá nak rend jét.

XIII. Fejezet

TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSA

Számviteli szétválasztás

120. § (1) Az in teg rált föld gáz ipa ri vál lal ko zás kö te les
az Sztv.-ben meg ha tá ro zott mó don esz kö ze it és for rá sa it,
be vé te le it és rá for dí tá sa it bel sõ szám vi te lé ben föld gáz ipa -

ri te vé keny sé gen ként is, és a nem föld gáz ipa ri te vé keny sé -
ge i tõl is el kü lö ní te ni, va la mint azo kat az éves be szá mo ló
ki egé szí tõ mel lék le té ben, a te vé keny sé gen ként ké szí tett
mér leg ben és az ered mény ki mu ta tás ban olyan mó don be -
mu tat ni, mint ha az egyes te vé keny sé ge ket ön ál ló gaz dál -
ko dó szer ve ze tek vé gez nék.

(2) Az in teg rált föld gáz ipa ri vál lal ko zás kö te les olyan
szám vi te li szét vá lasz tá si sza bá lyo kat ki dol goz ni, és az
egyes te vé keny sé ge i re olyan el kü lö nült nyil ván tar tást ve -
zet ni, amely biz to sít ja az egyes te vé keny sé gek át lát ha tó sá -
gát és a diszk ri mi ná ció-men tes sé get, ki zár ja a ke reszt fi -
nan szí ro zást és a ver seny tor zí tást.

(3) A föld gáz ipa ri vál lal ko zás nak az éves be szá mo ló ki -
egé szí tõ mel lék le té ben rész le tez nie kell a más en ge dé lyes
föld gáz ipa ri te vé keny sé get vég zõ tár sa ság tu laj don lá sá ból 
ere dõ be vé te le ket, és a kap csolt vál lal ko zá sok tól szár ma zó 
be vé te le ket és rá for dí tá so kat.

(4) A be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett ség re, a
be szá mo ló össze ál lí tá sá ra, a köny vek ve ze té sé re, va la mint 
a nyil vá nos ság ra ho za tal ra és köz zé té tel re vo nat ko zó sza -
bá lyo kat az Sztv. ál la pít ja meg. Az en ge dély kö te les te vé -
keny sé get vég zõk kö te le sek bel sõ szám vi te lük ben az esz -
kö zök és for rá sok, a be vé te lek és rá for dí tá sok, va la mint a
te vé keny ség hez egy ér tel mû en hoz zá nem ren del he tõ esz -
kö zök te kin te té ben az ér ték csök ke nés meg osz tá sá nak sza -
bá lya it meg ál la pí ta ni. Az en ge dély kö te les te vé keny sé get
vég zõk éves könyv vizs gá la ta so rán a könyv vizs gá ló nak
el len õriz nie kell az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö te le -
zett sé gek tel je sí té sét is.

(5) Az in teg rált, va la mint a több en ge déllyel ren del ke zõ
föld gáz ipa ri vál lal ko zás könyv vizs gá ló ja az éves be szá -
mo ló hoz, il let ve az össze vont (kon szo li dált) éves be szá -
mo ló hoz ki adott füg get len könyv vizs gá lói je len tés ben kö -
te les iga zol ni, hogy a vál lal ko zás ál tal ki dol go zott és al kal -
ma zott szám vi te li szét vá lasz tá si sza bá lyok, va la mint az
egyes te vé keny sé gek kö zöt ti tranz ak ci ók ára zá sa biz to sít -
ják a vál lal ko zás üz let ágai kö zöt ti ke reszt fi nan szí ro -
zás-men tes sé get.

(6) Min den en ge dé lyes föld gáz ipa ri vál lal ko zás kö te les
az au di tált szám vi te li éves be szá mo ló ját a tárgy év re ké szí -
tett üz le ti je len tés sel, és a könyv vizs gá lói je len tés sel
együtt a Hi va tal nak az Sztv. sze rin ti le tét be he lye zés sel
egy ide jû leg meg kül de ni.

(7) A több en ge déllyel ren del ke zõ föld gáz ipa ri vál lal -
ko zás ese tén a te vé keny sé gi be szá mo ló kat is tar tal ma zó
szám vi te li éves be szá mo lót csak egy pél dány ban kell a Hi -
va tal nak be nyúj ta ni. A föld gáz ipa ri vál lal ko zás eb ben az
eset ben kö te les nyi lat koz ni, hogy mely en ge dé lyek re vo -
nat ko zó an nyúj tot ta be a szám vi te li éves be szá mo lót.

(8) A ver ti ká li san in teg rált föld gáz ipa ri vál lal ko zás
össze vont (kon szo li dált) szám vi te li be szá mo ló ját a tár sa -
ság cso port kon szo li dá ci ó ra kö te le zett en ge dé lyes tag ja
kül di meg a Hi va tal nak.
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(9) A szám vi te li szét vá lasz tás ra vo nat ko zó fõ kö ve tel -
mé nye ket és alap el ve ket a Kor mány ren de let ben sza bá -
lyoz za.

A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásokra
vonatkozó szétválasztási szabályok

121. § (1) Ha a föld gáz szál lí tá si, a föld gáz el osz tá si, és a
föld gáz tá ro lá si te vé keny sé get ver ti ká li san in teg rált föld -
gáz ipa ri vál lal ko zás vég zi, az en ge dély kö te les te vé keny -
sé ge ket a hoz zá juk köz vet le nül nem kap cso ló dó egyéb te -
vé keny sé gek tõl el kü lö nült, jo gi lag szét vá lasz tott, va la -
mint szer ve ze ti és dön tés ho za ta li szem pont ból füg get len
szer ve zet ben és dön tés ho za ta li el já rás al kal ma zá sá val kell
el lát ni, ki vé ve

a) a rend szer irá nyí tói en ge déllyel is ren del ke zõ föld -
gáz szál lí tót,

b) a 100 000-nél ke ve sebb rá csat la ko zott fel hasz ná lót
el lá tó el osz tó ve ze té kén lévõ fel hasz ná lói kör föld gáz el lá -
tá sát biz to sí tó föld gáz ke res ke dõt,

c) a ve ze té kes PB-gáz szol gál ta tót.

(2) A föld gáz szál lí tói, a rend szer irá nyí tói és a földgáz -
elosztói en ge dé lyek kel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok ra 
a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör vény
(a továb biak ban: Gt.) ren del ke zé sei az e tör vény ben fog -
lalt el té ré sek kel al kal maz ha tók.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek tel je sí té se 
ér de ké ben a ver ti ká li san in teg rált föld gáz ipa ri vál lal ko zás
kü lö nö sen a kö vet ke zõ kö ve tel mé nyek nek kö te les meg fe -
lel ni:

a) a rend szer üze mel te tõ gaz da sá gi tár sa ság – a szer ve -
zett föld gáz pi a cot ki vé ve – nem sze rez het ré sze se dést
föld gáz ter me lõ ben vagy e tör vény sze rint en ge dély kö te -
les, nem föld gáz szál lí tói, il let ve föld gá ze losz tói en ge dé -
lyes te vé keny sé get vég zõ gaz da sá gi tár sa ság ban, to váb bá
a föld gáz ter me lõ nem sze rez het és 2011. ja nu ár 1-tõl nem
tart hat fenn ré sze se dést föld gáz szál lí tá si vagy föld gáz el -
osz tá si te vé keny sé get el lá tó gaz da sá gi tár sa ság ban,

b) a föld gáz szál lí tá si, föld gáz tá ro lá si vagy föld gáz el -
osz tá si te vé keny sé get el lá tó gaz da sá gi tár sa ság nak a Gt.
21.  §-ában meg ha tá ro zott ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, a Gt.
32.  §-a sze rin ti cég ve ze tõ je a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.)
188.  §-ában meg ha tá ro zott ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló ja, a 
Gt. 37.  §-a sze rin ti ügy dön tõ fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja, 
va la mint a gaz da sá gi tár sa ság en ge dély esi te vé keny sé get
el lá tó szer ve ze ti egy sé gé nek ve ze tõi mun ka fel té te le it, ha -
tás kö re it, be szá mo lá si kö te le zett sé ge it oly mó don kell ki -
ala kí ta ni és rög zí te ni, hogy a füg get len dön tés ho za tal biz -
to sí tott le gyen,

c) a b) pont ban meg ha tá ro zott sze mély nek nem le het
tár sa sá gi ré sze se dé se a föld gáz szál lí tói, vagy földgáz -
elosztói te vé keny sé get el lá tó gaz da sá gi tár sa sá gon kí vül
e tör vény sze rint en ge dély kö te les föld gáz ipa ri te vé keny -

sé get foly ta tó gaz da sá gi tár sa ság ban, an nak kap csolt vál -
lal ko zá sá ban, nem le het ilyen gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ je, to váb bá nem lé te sít het ilyen gaz da sá gi
tár sa ság gal mun ka vi szonyt vagy mun ka vég zés re irá nyu ló
egyéb jog vi szonyt,

d) a b) pont ban meg ha tá ro zott ve ze tõ ál lá sú mun ka vál -
la lót és szer ve ze ti egy ség ve ze tõt az in teg rált föld gáz ipa ri
vál lal ko zás hoz tar to zó más gaz da sá gi tár sa ság hoz nem le -
het ki ren del ni,

e) a föld gáz szál lí tá si, föld gáz tá ro lá si vagy föld gáz el -
osz tá si te vé keny sé get el lá tó gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ ál -
lá sú mun ka vál la ló já nak, va la mint az en ge dély esi te vé -
keny sé get el lá tó szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek mun ka -
szer zõ dé sé ben, vagy meg bí zá si szer zõ dé sé ben fog lalt jo -
go kat és kö te le zett sé ge ket, a mun ka bé rét és egyéb jut ta tá -
sa it, va la mint a mun ka vég zé sé nek fel té te le it – füg get len
dön tés ho za ta li el já rás ke re té ben – úgy kell meg ha tá roz ni,
hogy a rend szer irá nyí tá si te vé keny sé get el lá tó gaz da sá gi
tár sa ság mû kö dé sét be fo lyá so ló dön té sek meg ho za ta la so -
rán a be fo lyás men tes ség és az egyen lõ bá nás mód kö ve tel -
mé nyé nek meg fele lõen jár jon el,

f) a rend szer irá nyí tó ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, cég ve ze -
tõ je, ügy dön tõ fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja és ve ze tõ ál lá -
sú mun ka vál la ló ja dí ja zá sát, mun ka bé rét és egyéb jut ta tá -
sa it nem le het a ver ti ká li san in teg rált vál lal ko zás nem föld -
gáz szál lí tá si vagy föld gáz el osz tá si te vé keny sé gé nek ered -
mé nyes sé gé tõl füg gõ en meg ha tá roz ni,

g) a rend szer irá nyí tó ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, ügy dön tõ
fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja és ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la -
ló ja a po zí ci ó ja, vagy mun ka vi szo nya meg szû né sét kö ve tõ 
egy éven be lül csak a Hi va tal jó vá ha gyá sá val le het más en -
ge dé lyes ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, ügy dön tõ fel ügye lõ bi -
zott sá gá nak tag ja vagy ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló ja, ez
nem érin ti az Mt. 3.  §-ának (6) be kez dé se sze rint a mun ka -
vi szony meg szû né sét kö ve tõ kö te le zett ség fe jé ben járó el -
len ér té ket,

h) a je len tör vény ben fog lalt ren del ke zé sek figye -
lembe véte lével a rend szer irá nyí tó be fo lyás men te sen és az
egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek meg fele lõen jo go -
sult meg hoz ni az en ge dély kö te les te vé keny sé gé nek vég -
zé sé hez szük sé ges tár gyi, pénz ügyi és sze mé lyi dön té se -
ket, be le ért ve az éves üz le ti terv ke re te in be lül a napi
üzem vi tel lel, va la mint a szál lí tó-, és el osz tó ve ze té kek lé -
te sí té sé vel, to váb bá fel újí tá sá val kap cso la tos egye di dön -
té se ket is. Ez nem aka dá lyoz za a rend szer irá nyí tó anya vál -
la la ta szá má ra, hogy jó vá hagy ja az en ge dé lyes éves üz le ti
ter vét, és hogy ál ta lá nos kor lá to kat szab jon a le ány vál la lat
ela dó so dá sá nak mér té ké re vo nat ko zó an. Az anya vál la lat
az éves üz le ti terv vég re haj tá sa so rán a rend szer irá nyí tó ré -
szé re egye di uta sí tást nem ad hat,

i) a rend szer irá nyí tó az üz le ti éven be lü li pénz for gal -
má nak ön ál ló an bo nyo lí tá sá ról vagy a vál lal ko zás cso port
ál tal mû köd te tett kö zös pénz for gal mi rend szer hez tör té nõ
csat la ko zá sá ról be fo lyás men te sen dönt,

j) a rend szer irá nyí tó be fo lyás men te sen és az egyen lõ
bá nás mód kö ve tel mé nyé nek meg fele lõen jo go sult meg -
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hoz ni a rend szer irá nyí tás hoz szük sé ges in for ma ti kai és
táv köz lé si esz kö zök, va la mint az azok hoz kap cso ló dó
egyéb esz kö zök üze mel te té sé re, fenn tar tá sá ra és fej lesz té -
sé re vo nat ko zó dön té se ket. A tu laj do nos e dön té se ket érin -
tõ egye di uta sí tást nem ad hat,

k) a nem a föld gáz szál lí tó, föld gáz tá ro ló vagy föld gáz -
el osz tó ál tal vég zett tá mo ga tó te vé keny sé gek (a továb -
biak ban: tá mo ga tó te vé keny sé gek) te kin te té ben is biz to sí -
ta ni kell az ön ál ló dön té si jo go sít vá nyo kat a föld gáz szál lí -
tó, föld gáz tá ro ló vagy a föld gáz el osz tó ve ze té se szá má ra,

l) a mû kö dé si en ge dé lyek alap ján, a Hi va tal jó vá ha gyá -
sá val ki szer ve zett te vé keny sé gek te kin te té ben is biz to sí ta -
ni kell az ön ál ló dön té si jo go sít vá nyo kat a föld gáz szál lí tó,
vagy föld gáz el osz tó ve ze té se szá má ra,

m) a tá mo ga tó te vé keny sé gek és ki szer ve zett te vé keny -
sé gek ese tén a rend szer üze mel te tõ úgy fe lel jog sza bály ban 
meg ha tá ro zott kö te le zett sé gei tel je sí té sé ért, mint ha az
adott te vé keny sé get maga vé gez né.

(4) A (3) be kez dés h) pont já ban fog lalt ren del ke zé sek
tel je sí té se nem érin ti a rend szer irá nyí tó és a földgázszál -
lító, va la mint föld gáz el osz tó tu laj do no sa i nak kü lön jog -
sza bá lyok ban meg ha tá ro zott jo ga it.

(5) A rend szer irá nyí tói en ge déllyel is ren del ke zõ föld -
gáz szál lí tó te vé keny sé gét nem szük sé ges dön tés ho za ta li
szem pont ból kü lön vá lasz ta ni egy más tól ugyan ak kor kö -
te les egyéb te vé keny sé ge i tõl pén zü gyi leg, szám vi te li leg
el kü lö ní te ni.

(6) A rend szer üze mel te tõk és a rend szer irá nyí tó az
egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek – a mû kö dés so rán
tör té nõ – ér vény re jut ta tá sa ér de ké ben kö te le sek meg fe le -
lé si prog ra mot ké szí te ni, és azt a Hi va tal hoz elõ ze tes jó vá -
ha gyás ra be nyúj ta ni. A sza bály zat ban fog lal tak tel je sí té sé -
nek el len õr zé sé rõl éves meg fe le lé si je len tést kell ké szí te -
ni. Az éves meg fe le lé si je len tést nyil vá nos ság ra kell hoz -
ni, va la mint jó vá ha gyás ra be kell nyúj ta ni a Hi va tal hoz.

(7) A meg fe le lé si prog ram, va la mint az éves megfele -
lési je len tés meg ha tá roz za azo kat a sza bá lyo kat és egyéb
szük sé ges in téz ke dé se ket, ame lyek biz to sít ják az egyen lõ
bá nás mód kö ve tel mé nyé nek meg fe le lõ mû kö dést. A meg -
fe le lé si prog ram ra, va la mint az éves meg fe le lé si je len tés re 
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat kü lön jog sza bály ál la pít ja 
meg.

XIV. Fejezet

EGYES CÉGJOGI ESEMÉNYEKRE VONATKOZÓ
KÖZÖS SZABÁLYOK

122. § (1) Az en ge dé lyes föld gáz ipa ri vál lal ko zás nak a
Gt. ren del ke zé sei sze rin ti át ala ku lás hoz, szét vá lá sá hoz
(kü lön vá lá sá hoz, ki vá lá sá hoz), más vál lal ko zás sal tör té nõ
egye sü lé sé hez (be ol va dás hoz, össze ol va dás hoz), jog utód
nél kü li meg szû né sé hez, alap tõ ké jé nek vagy törzs tõ ké jé -
nek leg alább egy ne gyed résszel tör té nõ le szál lí tá sá hoz

(a továb biak ban együtt: cég jo gi ese mény) a Hi va tal jó vá -
ha gyó ha tá ro za ta szük sé ges. A cég jegy zék be  való be jegy -
zés re irá nyu ló ké rel met a cég bí ró ság hoz a Hi va tal ha tá ro -
za tá val együtt le het be nyúj ta ni. A Hi va tal nem ta gad hat ja
meg az alap tõ ke vagy törzs tõ ke le szál lí tá sá hoz  való hoz zá -
já ru lást, ha azt az en ge dé lyes szá má ra kü lön jog sza bály
kö te le zõ vé te szi.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti egye sü lés (be ol va dás,
össze ol va dás) va la mint szét vá lás (kü lön vá lás, ki vá lás)
ese tén a Hi va tal ál tal ki adott en ge dé lyek vo nat ko zá sá ban a 
Gt. 70.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak nem al kal maz -
ha tók.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti cég jo gi ese mény nem
igény li a Hi va tal elõ ze tes jó vá ha gyó ha tá ro za tát az egy ab -
la kos ki szol gá lá sú nem zet kö zi szál lí tó ve ze ték en ge dé lye -
se va la mint a te lep he lyi szol gál ta tó ese té ben.

(4) A rend szer üze mel te tõi, a rend szer irá nyí tói, és a
szer ve zett föld gáz pi a ci en ge dé lye sek ese té ben a Gt.
55.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ural mi szer zõ -
dé sek nem köt he tõk, az ilyen szer zõ dé sek sem mi sek. E be -
kez dés ben meg ha tá ro zott en ge dé lye sek re a Gt. 64.  §-a
nem al kal maz ha tó.

123. § (1) Bár mely en ge dé lyes föld gáz ipa ri vál lal ko zás -
ban tör té nõ öt szá za lé kos mér té ket el érõ, majd ezt köve -
tõen min den to váb bi öt szá za lé kos mér té ket el érõ köz vet -
len és köz ve tett be fo lyás szer zést a szer zõ fél kö te les a Hi -
va tal nak ha la dék ta la nul be je len te ni. A be fo lyás szer zés re,
an nak mér té ké re, az össze han gol tan el já ró sze mé lyek re és
a be je len tés tar tal má ra vo nat ko zó an a tõ ke pi ac ról  szóló
2001. évi CXX. tör vény ren del ke zé se it kell meg fele lõen
al kal maz ni. A sza va za tok 25%-át, 50%-át vagy 75%-át
meg ha la dó be fo lyás szer zé sé hez és az eh hez fû zõ dõ jo gok
gya kor lá sá hoz a Hi va tal elõ ze tes hoz zá já ru ló ha tá ro za ta is
szük sé ges. A cég jegy zék be  való be jegy zés re irá nyu ló ké -
rel met a cég bí ró ság hoz a Hi va tal ha tá ro za tá val együtt le -
het be nyúj ta ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti be fo lyás szer zés nem igény -
li a Hi va tal elõ ze tes jó vá ha gyó ha tá ro za tát az egy ab la kos
ki szol gá lá sú nem zet kö zi szál lí tó ve ze ték en ge dé lye se, a
cél ve ze ték üze mel te tõ je, va la mint a te lep he lyi szol gál ta tó
ese té ben.

(3) A Hi va tal az (1) be kez dés ben és a 122. § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott ügy le tek jó vá ha gyá sát meg ta gad -
hat ja vagy fel té tel hez köt he ti, ha azok vég re haj tá sa a föld -
gáz el lá tás biz ton sá gát, a köz biz ton sá got, az ener gia po li ti -
kai kö ve tel mé nyek ér vé nye sü lé sét, az en ge dély kö te les te -
vé keny ség el lá tá sát vagy a szál lí tá si, tá ro lá si, el osz tá si,
rend szer irá nyí tá si, va la mint egye te mes szol gál ta tá si te vé -
keny ség árá nak és a szol gál ta tás mi nõ sé gé nek meg ha tá ro -
zá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo zást ve szé lyez te ti.

(4) A Hi va tal (1) be kez dés ben, il let ve a 122. § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott jó vá ha gyó ha tá ro za ta vagy a
ré sze se dés szer zés (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott be je len -
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té sé nek el mu lasz tá sa után meg szer zett ré sze se dé sek te kin -
te té ben a rész vé nyes vagy a tag a rész vény könyv be nem
je gyez he tõ be, tag jegy zék ben nem tün tet he tõ fel és a tár sa -
ság gal szem ben – az osz ta lék ra  való jo go sult sá got ki vé -
ve – jo got nem gya ko rol hat.

124. § (1) A Hi va tal jó vá ha gyó ha tá ro za ta szük sé ges az
en ge dé lyes mû kö dé si en ge dé lyé ben fel so rolt en ge dély hez
kö tött te vé keny sé gei egyes ele me i nek más sze mély ál ta li
vég zé sé hez (a továb biak ban: ki szer ve zés), va la mint a mû -
kö dé si en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott alap ve tõ esz kö zök és
va gyo ni ér té kû jo gok más sze mély ré szé re tör té nõ át ru há -
zá sá hoz, át en ge dé sé hez, lí zing be adá sá hoz, egyéb mó don
tar tós hasz ná lat ba adá sá hoz, meg ter he lé sé hez vagy biz to -
sí té kul  való le kö té sé hez (a továb biak ban együtt: alap ve tõ
esz kö zök kel  való ren del ke zés).

(2) A ki szer ve zés en ge dé lye zé se so rán a Hi va tal nem
hagy hat jóvá olyan ügy le tet, amely azt ered mé nye zi, hogy
a mû kö dé si en ge dély ben meg ha tá ro zott alap te vé keny sé -
gek vég zé se, vagy a kar ban tar tás és az üzem za var el há rí tás 
irá nyí tá sa, to váb bá a csat la ko zó rend szer üze mel te tõk kel,
és a sa ját szer ve ze tén be lül a rend szer hasz ná lók kal kap -
cso la tot tar tó, fo lya ma to san mû kö dõ mû sza ki irá nyí tó
szol gá lat ki ke rül az en ge dé lyes sa ját szer ve ze té bõl.

(3) A ki szer ve zett te vé keny sé gek ese té ben a ki szer ve -
zést vég zõ en ge dé lyes úgy fe lel a jog sza bá lyok ban és a
mû kö dé si en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gei
tel je sí té sé ért, mint ha a ki szer ve zett te vé keny sé get maga
vé gez né.

(4) Nem igény li a Hi va tal (1) be kez dés sze rin ti elõ ze tes
jó vá ha gyó ha tá ro za tát a ki szer ve zés és az alap ve tõ esz kö -
zök kel és va gyon ér té kû jo gok kal  való ren del ke zés, a föld -
gáz ke res ke dõ – ki vé ve az egye te mes szol gál ta tót – az egy -
ab la kos ki szol gá lá sú nem zet kö zi szál lí tó ve ze ték en ge dé -
lye se, va la mint a te lep he lyi szol gál ta tó ese té ben.

XV. Fejezet

ADATSZOLGÁLTATÁS, TITOKVÉDELEM,
INFORMÁCIÓKEZELÉS

125. § (1) Az en ge dé lye sek (a továb biak ban: adatke -
zelõ) az e tör vény ben meg ha tá ro zott en ge dély kö te les te vé -
keny ség vég zé se, az eh hez szük sé ges mû sza ki be ren de zé -
sek lé te sí té sé re és üze mel te té sé re vo nat ko zó szer zõ dés
meg kö té se, tar tal má nak meg ha tá ro zá sa, mó do sí tá sa, a tel -
je sí té sé nek fi gye lem mel kí sé ré se, a szer zõ dés ben meg ha -
tá ro zott dí jak szám lá zá sa, to váb bá a szer zõ dés bõl ere dõ
egyéb kö ve te lé sek ér vé nye sí té se, és az Üze mi és Ke res ke -
del mi Sza bály zat ban fog lalt együtt mû kö dé si, adat szol gál -
ta tá si kö te le zett sé gek tel je sí té se cél já ból ke zel he tik a fel -
hasz ná ló, va la mint a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
fi ze tõ azo no sí tá sá hoz szük sé ges és elég sé ges – e tör vény
vagy a vég re haj tá sá ra ki adott kü lön jog sza bály sze rint a

szer zõ dés tar tal mát ké pe zõ – sze mé lyes ada to kat. A fel -
hasz ná ló azo no sí tá sá hoz a ter mé sze tes sze mély fel hasz ná -
ló ese tén neve, lak cí me, szü le té sé nek he lye és ide je, va la -
mint any ja neve, nem ter mé sze tes sze mély fel hasz ná ló
ese tén el ne ve zé se, szék he lye, adó szá ma, cég jegy zék szá -
ma (egyéb nyil ván tar tá si szá ma) szük sé ges.

(2) Az adat ke ze lõ a ke zelt sze mé lyes ada to kat ha la dék -
ta la nul kö te les tö röl ni, ha az adat ke ze lés nem az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott cél ból tör tént, vagy az adat ke ze lés
cél ja meg szûnt.

(3) Az adat ke ze lõ rend szer hasz ná ló val tör té nõ szer zõ -
dés kö té se nem te he tõ füg gõ vé a rend szer hasz ná ló nak va -
la mely, az (1) be kez dés ben nem sza bá lyo zott cél ból tör té -
nõ adat ke ze lés hez  való hoz zá já ru lá sá tól.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok kö zül az
adat ke ze lés cél já hoz szük sé ges ada tok – az a)–c) és
e) pon tok ese té ben az érin tett egy ide jû ér te sí té se mel lett –
át ad ha tók:

a) az adat ke ze lõ meg bí zá sa alap ján a szer zõ dés meg kö -
té sét, a le ol va sást, a szám lá zást, a kéz be sí tést, a díj fi ze té -
sek és kö ve te lé sek ke ze lé sét, a for gal ma zás ke ze lé sét, a
fel hasz ná lá si he lyek mû sza ki ki vi te le zé sét, fe lül vizs gá la -
tát, el len õr zé sét, ki kap cso lá sát ille tõ leg az ügy fél szol gá la -
ti te vé keny sé get vég zõ ter mé sze tes sze mély nek és gaz dál -
ko dó szer ve zet nek,

b) a szám lá zá si és for gal ma zá si jog vi ták ren de zé sé re
jog sza bály vagy a szer zõ dõ fe lek meg ál la po dá sa alap ján
jo go sult szer ve ze tek ré szé re,

c) a Hi va tal nak,
d) a nem zet biz ton ság, a hon vé de lem és a köz biz ton ság

vé del me, to váb bá a köz vá das bûn cse lek mé nyek ül dö zé se
cél já ból az arra ha tás kör rel ren del ke zõ nem zet biz ton sá gi
szer vek nek, nyo mo zó ha tó sá gok nak, az ügyész nek, va la -
mint a bí ró ság nak,

e) a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény elõ írásai sze rint a vég re haj tó nak.

(5) A (4) be kez dés a)–c) és e) pont ja i ban meg ha tá ro zott
szer ve ze te ket az át adott ada tok kal kap cso lat ban az adat ke -
ze lõ vel azo nos ti tok tar tá si kö te le zett ség ter he li.

(6) Az en ge dé lye sek és a föld gáz ter me lõ kö te le sek biz -
to sí ta ni, hogy a te vé keny ség gel kap cso la tos in for má ci ók
és ada tok ke ze lé se, to váb bí tá sa, más mó don hoz zá fér he tõ -
vé té te le, va la mint nyil vá nos ság ra ho za ta la meg fe lel jen:

a) a jog sza bá lyok ban, va la mint az Üze mi és Ke res ke -
del mi Sza bály zat ban fog lalt elõ írásoknak,

b) a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott, az en ge dé -
lyes föld gáz ipa ri vál lal ko zás tu laj do no sa i nak jo ga i ra vo -
nat ko zó ren del ke zé sek nek,

c) az azo nos tí pu sú mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ
en ge dé lye sek kel és fel hasz ná lók kal szem ben az egyen lõ
bá nás mód kö ve tel mé nyé nek.

(7) A rend szer üze mel te tõk és a te lep he lyi szol gál ta tók
nem él het nek vissza azok kal az üz le ti ér de ket érin tõ in for -
má ci ók kal, ame lyek hez a rend szer hasz ná lók tól az együtt -
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mû kö dõ föld gáz rend szer hez  való hoz zá fé rés meg -
valósítása vagy tár gya lá sa so rán ju tot tak, és kö te le sek to -
váb bá mind azon üz le ti ti tok nak nem mi nõ sü lõ in for má ci ó -
kat az összes ér de kelt ren del ke zé sé re bo csá ta ni, ame lye ket 
bár me lyik ér de kelt ré szé re el jut tat tak.

(8) A rend szer hasz ná lók kö te le sek a rend szer egyen súly
fenn tar tá sá hoz szük sé ges ope ra tív jel le gû, az Üze mi és
Ke res ke del mi Sza bály zat ban meg ha tá ro zott ada to kat fo -
lya ma to san szol gál tat ni. Az adat for ga lom ban részt ve võk
kö te le sek biz to sí ta ni az üz le ti ti tok nak mi nõ sü lõ in for má -
ci ók bi zal mas ke ze lé sét.

(9) A föld gáz szál lí tó kö te les a rend szer üze mel te tõk nek, 
a szál lí tó ve ze ték hez köz vet le nül kap cso ló dó fel hasz ná -
lók nak és a föld gáz ter me lõ nek a föld gáz szál lí tá si alap -
szol gál ta tás ke re té ben a szál lí tott föld gáz mi nõ sé gé re vo -
nat ko zó napi el szá mo lá si ada tot szol gál tat ni.

(10) A rend szer üze mel te tõk kö te le sek más rend szer üze -
mel te tõk, rend szer hasz ná lók, va la mint a rend szer irá nyí tó és a 
Hi va tal szá má ra kü lön jog sza bály ban és az Üze mi és Ke res -
ke del mi Sza bály zat ban meg ha tá ro zott ada to kat szol gál tat ni.

(11) Az adat szol gál ta tás ra vo nat ko zó rész let sza bá lyo -
kat kü lön jog sza bály, és az Üze mi és Ke res ke del mi Sza -
bály zat tar tal maz za.

(12) A rend szer irá nyí tó te vé keny sé gé nek el lá tá sá hoz az 
en ge dé lye sek kö te le sek a fel ada ta el lá tá sá hoz szük sé ges
ope ra tív jel le gû ada to kat fo lya ma to san szol gál tat ni. Az
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get az Üze mi és Ke res ke del -
mi Sza bály zat tar tal maz za.

(13) A rend szer irá nyí tó biz to sít ja az üz le ti ti tok nak mi -
nõ sü lõ in for má ci ók bi zal mas ke ze lé sét.

(14) A szál lí tá si, a tá ro lá si és az elosz tói rend szer üze -
mel te tõ az in for má ció köz re adá sá ra vo nat ko zó jogi kö te le -
zett ség sé rel me nél kül kö te les meg õriz ni azok nak a gaz da -
sá gi szem pont ból ér zé keny in for má ci ók nak a tit kos sá gát,
ame lyek hez üz le ti te vé keny sé ge so rán hoz zá jut, to váb bá
meg aka dá lyoz ni, hogy a sa ját te vé keny sé gé vel kap cso la -
tos – üz le ti szem pont ból elõ nyös – in for má ció meg kü lön -
böz te tõ mó don ke rül jön nyil vá nos ság ra.

(15) Az en ge dé lye sek kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott in for ma ti kai rend szert mû köd tet nek az együtt mû kö -
dés biz to sí tá sa ér de ké ben.

XVI. Fejezet

A MAGYAR ENERGIA HIVATAL JOGÁLLÁSA,
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

Magyar Energia Hivatal feladata és hatásköre

126. § A Hi va tal fel ada ta kü lö nö sen:
a) az e tör vény és fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog -

sza bá lyok ál tal en ge dély kö te les nek mi nõ sí tett te vé keny -

sé get foly ta tó föld gáz ipa ri vál lal ko zá sok és a föld gáz pi ac
jog sza bá lyok nak és ha tó sá gi elõ írásoknak meg fe le lõ mû -
kö dé sé nek biz to sí tá sa,

b) a ha té kony és fenn tart ha tó föld gáz pi a ci ver seny elõ -
moz dí tá sa,

c) a ha té kony sá gi kö ve tel mé nyek, a rend szer szin ten ér -
té kelt mû sza ki-gaz da sá gi op ti mum, és a leg ki sebb költ ség
el vé nek ér vé nye sí té se,

d) az el lá tás biz ton sá gá nak meg õr zé se és nö ve lé se,

e) a fenn tart ha tó fej lõ dés kö ve tel mé nye i nek ér vé nye sí -
té se,

f) a nyil vá nos ság tá jé koz ta tá sa,

g) a fel hasz ná lók és az en ge dé lye sek ér de ke i nek vé -
delme,

h) a tech no ló gi ai mo no pol hely zet tel  való vissza élés és
a ver seny kor lá to zás meg aka dá lyo zá sa, a pi a ci részt ve võk
te vé keny sé gé nek és a rend szer hasz ná la ti dí jak, va la mint
az egye te mes szol gál ta tás és a vég sõ me ne dé kes szol gál ta -
tás ár kép zé si mód já nak sza bá lyo zá sá val kap cso la tos ha -
tás kö rök gya kor lá sa ré vén, az Eu ró pai Unió kö ve tel mé -
nye i nek meg fele lõen.

127. § A Hi va tal a föld gáz el lá tás sal, a föld gáz el lá tás
biz ton sá gá nak és a föld gáz pi ac ha té kony mû kö dé sé nek
fel ügye le té vel, to váb bá az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé -
nyé nek ér vé nye sí té sé vel, és a ha tá sos ver seny elõ se gí té sé -
vel kap cso la tos fel ada tai kö ré ben

a) ki ad ja, – jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben –
mó do sít ja, vagy vissza von ja az e tör vény sze rint en ge dély -
kö te les te vé keny sé gek gya kor lá sá hoz szük sé ges en ge dé -
lye ket, elõ ze tesen hoz zá já rul a cél ve ze té kek lé te sí té sé hez;

b) jó vá hagy ja az Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály za tot
és an nak mó do sí tá sa it, va la mint a jó vá ha gyást fel té tel hez
köt he ti, il let ve e tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben hi -
va tal ból mó do sít ja azt;

c) jó vá hagy ja az en ge dé lye sek ál tal ki dol go zott üz let -
sza bály za to kat, és azok mó do sí tá sa it, va la mint a jó vá ha -
gyást fel té tel hez köt he ti, vagy meg ta gad hat ja, to váb bá a
113. § (3) be kez dés ben fog lalt eset ben az üz let sza bály za -
tot hi va tal ból mó do sít hat ja;

d) jó vá hagy ja a föld gáz szál lí tó, rend szer irá nyí tó, föld -
gáz el osz tó, il let ve föld gáz tá ro ló ál tal be nyúj tott meg fe le -
lé si prog ra mo kat, és azok mó do sí tá sa it, va la mint jó vá -
hagy ja az éves meg fe le lé si je len tést;

e) el len õr zi az e tör vény ben, a vég re haj tá sá ra ki adott
kü lön jog sza bá lyok ban, a Hi va tal ál tal ki adott ha tá ro za -
tok ban, az Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat ban, üz let -
sza bály za tok ban, va la mint a meg fe le lé si prog ra mok ban
meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek be tar tá sát;

f) pi ac fel ügye le ti te vé keny sé ge so rán fi gye lem mel kí -
sé ri a föld gáz pi a ci ver seny jel lem zõ it, pi ac elem zést és ha -
tó sá gi el len õr zést vé gez;

g) el lát ja a je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes
azo no sí tá sá val, és az ilyen jel le gû piac sza bá lyo zá sá val
kap cso la tos, e tör vény ál tal ha tás kö ré be utalt te en dõ ket;
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h) ja vas la tot tesz a fel hasz ná ló igé nye alap ján az en ge -
dé lyes ál tal kü lön díj el le né ben vé gez he tõ ki egé szí tõ, il let -
ve kar ban tar tó szol gál ta tá sok kö ré re és dí ja i ra, to váb bá az
egye te mes szol gál ta tás fel mon dá sa, va la mint a köz üze mi
szer zõ dés meg szû né se ese tén a fel hasz ná lót meg il le tõ mo -
bil tá ro lói kész let át adá sá nak sza bá lya i ra és az ár ala kí tás
el ve i re;

i) el len õr zi a rend szer hasz ná la ti dí jak ra és a csat la ko zá -
si dí jak ra, va la mint az egye te mes szol gál ta tás ár kép zé sé re
és a tár gya lá sos tá ro lói hoz zá fé rés al kal ma zá sá ra vo nat ko -
zó elõ írások be tar tá sát, dönt az egye te mes szol gál ta tás ár -
fel té te le i rõl;

í) a kü lön jog sza bály ban az együtt mû kö dõ föld gáz rend -
szer hasz ná la tá ért fi ze ten dõ dí jak kal együtt ki hir de tett szá -
mí tá si mód szer sze rint meg ha tá roz za a föld gáz el osz tók -
nak a 105. § (4) be kez dés alap ján tel je sí ten dõ ki egyen lí tõ
fi ze té sek össze gét;

j) a 85. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese tek ben
dönt az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer ben al kal ma zott
díj meg ál la pí tá si sza bá lyok, va la mint a hoz zá fé ré si kö te le -
zett sé gek tel je sí té se alól be nyúj tott men te sí té si ké rel mek
tár gyá ban, to váb bá dönt a tár gya lá sos tá ro lói hoz zá fé rés
sza bá lya i nak al kal ma zá sá hoz szük sé ges fel men tés rõl;

k) rend szer fel ügye le ti te vé keny sé ge so rán

ka) fe lül vizs gál ja és jó vá hagy ja a 82. § (2) be kez dé se
sze rin ti, a ter ve zés hez szük sé ges adat bá zist,

kb) el len õr zi – a rend szer irá nyí tó ál tal be ter jesz tett – a
föld gáz rend szer ka pa ci tá sá nak fe lül vizs gá la tát és a hosszú 
távú inf ra struk tú ra fej lesz té si ja vas la tot,

kc) az en ge dé lye sek ál tal nem vál lalt, de in do kolt fej -
lesz té sek el vég zé sé re jo go sult pá lyá za tot meg hir det ni és
el bí rál ni;

l) az egyes en ge dé lye sek re – a jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott ke re tek kö zött – ha tá ro zat ban ál la pít ja meg az en ge -
dély kö te les te vé keny ség foly ta tá sá nak mi ni má lis mi nõ sé -
gi kö ve tel mé nye it, va la mint elv árt szín vo na lát, a fel hasz -
ná lók kal  való kap cso lat tar tás mód já ra vo nat ko zó mi ni má -
lis kö ve tel mé nye ket, a fel hasz ná lók tá jé koz ta tá sá nak rész -
le tes sza bá lya it, to váb bá a rend szer üze mel te tõk vo nat ko -
zá sá ban az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer biz ton sá gos
üze mel te té sé re vo nat ko zó mi ni má lis kö ve tel mé nye ket;

m) dönt a rend szer üze mel te tõ vel, il let ve a te lep he lyi
en ge dé lyes sel szem ben fel me rü lõ, csat la ko zás sal vagy az
együtt mû kö dõ föld gáz rend szer meg fe le lõ mi nõ ség ben
 való ren del ke zés re ál lá sá nak kér dé sé vel kap cso la tos fel -
hasz ná lói pa na szok ügyé ben; el len õr zi a fel hasz ná lói igé -
nyek ki elé gí té sét és a fel hasz ná lók ál tal a há ló zat hoz  való
csat la ko zás ér de ké ben be fi ze tett csat la ko zá si díj fel hasz -
ná lá sát;

n) el jár a föld gáz ke res ke dõ vel szem ben fel me rü lõ pa -
na szok ügyé ben, ki vé ve az el szá mo lás ra, szám lá zás ra, díj -
fi ze tés re vagy mé rés re, va la mint a föld gáz el lá tás ból tör té -
nõ, fi ze té si ké se de lem  miatt vég re haj tott fel füg gesz tés re
vagy ki kap cso lás ra, il let ve a tar to zás ren de zé sét köve tõen
a fel hasz ná ló el lá tás ba tör té nõ is mé telt be kap cso lá sá ra vo -

nat ko zó jog sza bá lyi elõ írások meg sér té sé vel össze füg gõ
la kos sá gi fo gyasz tói pa na szo kat;

o) a fo lya ma tos és biz ton sá gos föld gáz el lá tás fenn tar -
tá sa ér de ké ben fo lya ma to san el len õr zi

oa) a föld gáz ve ze té kek és a föld gáz tá ro lók ka pa ci tá sát,
a föld gáz ke res ke dõ ren del ke zés re álló gáz for rá sa it, a tá -
rolt föld gáz mennyi sé ge ket, és a szál lí tó ve ze ték egyen sú -
lyo zás hoz ren del ke zés re álló esz kö ze it, gáz for rá sa it,

ob) az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer ka pa ci tá sá ban
be ál ló vál to zá so kat,

oc) a föld gáz ke res ke dõ gaz da sá gi sta bi li tá sát, pénz ügyi
biz to sí té ka i nak meg lé tét, a gaz da sá gi el le he tet le nü lés idõ -
be ni is me re te cél já ból,

od) az en ge dé lye sek szol gál ta tá si szín vo na lát, üzem -
szü net mu ta tó it;

p) e tör vény sze rint jó vá hagy ja az en ge dé lyes föld gáz -
ipa ri vál lal ko zás át ala ku lá sát, szét vá lá sát, más földgáz -
ipari vál lal ko zás sal  való egye sü lé sét, jog utód nél kü li meg -
szû né sét, a jegy zett tõke ér té ké nek csök ken té sét, az en ge -
dé lye sek ben tör té nõ be fo lyás szer zést, az en ge dé lyes mû -
kö dé si en ge dé lyé ben fel so rolt en ge dély hez kö tött te vé -
keny sé gei egyes ele me i nek más sze mély ál ta li vég zé sét,
va la mint a mû kö dé si en ge dély ben meg ha tá ro zott alap ve tõ
esz kö ze i nek és va gyo ni ér té kû jo ga i nak más sze mély ré -
szé re tör té nõ át ru há zá sát, át en ge dé sét, lí zing be adá sát, és
egyéb mó don tar tós hasz ná lat ba adá sát, meg ter he lé sét
vagy biz to sí té kul le kö té sét;

q) ele get tesz a sze mé lyes ada tok gyûj té sé re vo nat ko zó
– tör vény ben elõ írt –, va la mint a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott egyéb adat gyûj té si, adat szol gál ta tá si és je -
len tés té te li kö te le zett sé gé nek;

r) a rend szer irá nyí tó ja vas la tá nak figye lembe véte lével
jó vá hagy ja a kor lá to zá si be so ro lást, a rend szer irá nyí tó
 javaslatára dönt a napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi
pi a con fo lyó ke res ke dés fel füg gesz té sé rõl, va la mint vál -
ság ke ze lé si ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek;

s) jo go sult fel ada tá nak el lá tá sa ér de ké ben – kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott mó don – az en ge dé lyes tár sa ság 
ira ta i ba be te kin te ni, ide ért ve a Pol gá ri Tör vény könyv rõl
 szóló 1959. évi IV. tör vény 81.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott üz le ti tit kot tar tal ma zó ira to kat is, to váb bá
jo go sult az en ge dély ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gek re
vo nat ko zó ira tok ról má so la tot, ki vo na tot ké szí te ni, fel ada -
tai el lá tá sá hoz az en ge dé lyes tõl ese ti és rend sze res in for -
má ci ó kat kér ni, ame lye ket kö te les a köz igaz ga tá si ha tó sá -
gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
2004. évi CXL. tör vény 17.  §-ában meg ha tá ro zott sza bá -
lyok sze rint ke zel ni;

t) meg ha tá roz za azon – sze mé lyes ada to kat nem tar tal -
ma zó – gaz dál ko dá si ada tok kö rét, ame lyet az en ge dé lyes
kö te les nyil vá nos ság ra hoz ni;

u) ér vé nye sí ti a leg ki sebb költ ség el vét az e tör vény ha -
tá lya alá tar to zó ha tó sá gi áras ter mék és szol gál ta tás vo nat -
ko zá sá ban;

v) hon lap ján köz zé te szi a ha tá ro za ta it;
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w) az Fbkt.-ben meg ha tá ro zott mó don kez de mé nye zi
az ener gia po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter nél a föld gáz biz ton -
sá gi kész let fel hasz ná lá sát;

x) je lö li az or szág föld gáz el lá tás nak biz ton sá ga szem -
pont já ból stra té gi ai je len tõ sé gû gaz da sá gi tár sa ság igaz ga -
tó sá gá nak, igaz ga tó ta ná csá nak, és fel ügye lõ bi zott sá gá -
nak egy-egy tag ját;

y) az egy ab la kos ki szol gá lá sú nem zet kö zi szál lí tó ve ze -
ték en ge dé lye zé sé nek elõ ké szí té sé vel kap cso la to san
egyez tet és együtt mû kö dik azon or szá gok sza bá lyo zó ha -
tó sá ga i val, ame lye ken a ve ze ték át ha lad;

z) a ha tár ke resz te zõ ve ze té ken fel lé põ ka pa ci tás hi ány
ese tén együtt mû kö dik a má sik tag ál lam mal a kapacitás -
hiány-kezelési el já rá sok ra vo nat ko zó an;

zs) köz zé te szi min den év jú li us 31-ig az el lá tás biz ton sá -
gi fel ügye let so rán szer zett ered mé nye ket és az azok alap -
ján meg ho zott vagy ter ve zett in téz ke dé se ket is mer te tõ je -
len tést, me lyet ha la dék ta la nul to váb bít a Bi zott ság nak.

128. § (1) A meg fe le lõ szak mai ké pe sí tés sel, gya kor lat -
tal ren del ke zõ, Hi va tal ál tal je lölt sze mély jo go sult részt
ven ni az or szág föld gáz el lá tá sá nak biz ton sá ga szem pont -
já ból stra té gi ai je len tõ sé gû, kü lön tör vény ben meg ha tá ro -
zott gaz da sá gi tár sa ság ügy ve ze té sé ben, il let ve a gaz da sá -
gi tár sa ság mû kö dé sé nek el len õr zé sé ben.

(2) A Hi va tal ál tal je lölt sze mélyt a gaz da sá gi tár sa ság
leg fõbb szer ve kö te les a je lö lést kö ve tõ elsõ ülé sén az
igaz ga tó ság, a fel ügye lõ bi zott ság, il let ve az igaz ga tó ta -
nács tag já vá vá lasz ta ni, ki vé ve, ha a je lölt tel szem ben tör -
vény ben fog lalt ki zá ró ok áll fenn. Eb ben az eset ben újabb
je lö lést kell kér ni.

(3) A (2) be kez dés alap ján meg vá lasz tott sze mély sza -
va za ti jog gal nem ren del ke zik, az igaz ga tó ság, a fel ügye -
lõ bi zott ság, il let ve az igaz ga tó ta nács ülé sén ki zá ró lag ta -
nács ko zá si jog gal vesz részt. A ha tá ro zat ké pes ség, il let ve
kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott lét szám szá mí tá sá nál
e sze mélyt fi gyel men kí vül kell hagy ni.

(4) A (2) be kez dés alap ján meg vá lasz tott sze mélyt a na -
pi rend meg kül dé sé vel az igaz ga tó ság, az igaz ga tó ta nács,
il let ve a fel ügye lõ bi zott ság ülé se i re meg kell hív ni.

(5) A (2) be kez dés alap ján meg vá lasz tott sze mély a tár -
sa ság ban kép vi se le ti jog gal nem ren del ke zik. Kö te les a
tár sa ság üz le ti tit ka it meg õriz ni az zal, hogy te vé keny sé gé -
rõl, és a tes tü le ti ülé se ken a köz el lá tás biz ton sá gát érin tõ
kér dé sek ben kép vi selt ál lás pont já ról kö te les a Hi va talt
rend sze re sen tá jé koz tat ni, va la mint te vé keny sé gét a ki je -
lö lés vissza vo ná sá ig el lát ni. Az igaz ga tó ság, az igaz ga tó -
ta nács, il let ve a fel ügye lõ bi zott ság ülé se in tett nyi lat ko za -
tai nem te kint he tõk a Hi va tal ál lás pont já nak.

(6) A (2) be kez dés alap ján meg vá lasz tott sze mély kö te -
les az igaz ga tó ság, az igaz ga tó ta nács, il let ve a fel ügye lõ -
bi zott ság felé írás ban – in do kai egy ide jû ki fej té se mel lett – 
je lez ni, amennyi ben az igaz ga tó ság, az igaz ga tó ta nács, il -
let ve a fel ügye lõ bi zott ság ja vas la ta, il let ve dön té se ál lás -

pont ja sze rint föld gáz ipa ri jog sza bály ba üt köz het, vagy
egyéb ként sért he ti az or szág ener gia po li ti ká já nak alap el -
ve it. A (2) be kez dés alap ján meg vá lasz tott sze mély a tár sa -
sá gi szer vek dön té se i ért fe le lõs ség gel nem tar to zik.

(7) A (2) be kez dés alap ján meg vá lasz tott sze mélyt a
gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve csak a Hi va tal ja vas la tá -
ra hív hat ja vissza, ki vé ve, ha a Hi va tal tör vény ben meg ha -
tá ro zott ki zá ró ok el le né re a tár sa sá gi szer zõ dés ben meg -
ha tá ro zott ha tár idõn be lül nem tesz ele get vissza hí vá si, il -
let ve az új tag ra vo nat ko zó je lö lé si kö te le zett sé gé nek.

129. § (1) A Hi va tal jog ál lá sá ra és gaz dál ko dá sá ra az
e tör vény ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül a vil la mos ener gi á -
ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör vény (a továb biak ban:
VET.) ren del ke zé sei irány adók az zal, hogy az en ge dé lye -
sek alatt az e tör vény en ge dé lye sei ér ten dõk.

(2) A Hi va tal el já rá sá ra a VET. 168.  §-ában fog lal ta kat
meg fele lõen kell al kal maz ni, az zal, hogy a 64. § (2) be kez -
dés, a 67. § (3) be kez dés, va la mint a 127. § m) és n) pont jai
sze rin ti pa na szok kal kap cso la tos el já rá sok ban a Hi va tal
ügy in té zé si ha tár ide je 60 nap.

Nemzetközi együttmûködés és kapcsolat
 az Európai Unió szerveivel

130. § (1) A Hi va tal a 2003/55/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi irány elv ér tel mé ben sza bá lyo zó ha tó ság nak mi -
nõ sü lõ kül föl di ener ge ti kai szer ve ze tek kel (a továb biak -
ban: kül föl di ener ge ti kai sza bá lyo zó szer ve ze tek kel), il let -
ve szak mai szö vet sé gek kel (kü lö nö sen az Eu ró pai Unió
tag ál la mai sza bá lyo zó ha tó sá ga i nak szö vet sé gé vel, a sza -
bá lyo zó ha tó sá gok re gi o ná lis szö vet sé gé vel, az Eu ró pai
Bi zott ság ál tal lét re ho zott, vil la mos ener gia- és gáz pi ac te -
rü le tén mû kö dõ ta nács adói tes tü let tel) – a ha tá lyos jog sza -
bá lyok elõ írásainak figye lembe véte lével – együtt mû kö dé -
si meg ál la po dást köt het, in for má ci ó kat cse rél het és tag -
ként ilyen szer ve ze tek be be lép het.

(2) A nem zet kö zi együtt mû kö dés so rán a kül föl di ener -
ge ti kai sza bá lyo zó szer ve ze tek tõl ka pott ada to kat, in for -
má ci ó kat a Hi va tal a VET. 164. § (2) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott cé lok ra hasz nál hat ja fel, és ad hat ja át kül föl di sza -
bá lyo zó tes tü le tek nek.

(3) A Hi va tal Eu ró pai Bi zott ság vagy Ener gia Kö zös ség 
Sza bá lyo zó Tes tü le te ré szé re tör té nõ adat- és in for má ció -
szol gál ta tá sá ra a VET. 164. § (3) be kez dés ren del ke zé sei
az irány adók.

Az Energetikai Állandó Választottbíróság

131. § A VET. 169.  §-a sze rin ti Ener ge ti kai Ál lan dó Vá -
lasz tott bí ró ság el já rá sá nak van he lye az e tör vény sze rin ti
en ge dély kö te les te vé keny sé get foly ta tó en ge dé lye sek kö -
zöt ti, e tör vény ha tá lya alá tar to zó te vé keny sé gek re vo nat -
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ko zó jog sza bály ban, vagy az az alap ján kö tött szer zõ dés -
ben fog lalt jo gok kal és kö te le zett sé gek kel kap cso la tos
jog vi tá ban, ha a fe lek a vá lasz tott bí ró sá gi el já rást vá lasz -
tott bí ró sá gi szer zõ dés ben ki kö töt ték és az el já rás tár gyá ról 
sza ba don ren del kez het nek.

XVII. Fejezet

FELHATALMAZÓ RENDELKEZÉSEK

132. § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben 
ál la pít sa meg

1. a Ma gyar Ener gia Hi va tal ál tal ki szab ha tó bír ság fel -
sõ ha tá rát,

2. a pa na szok en ge dé lye sek ál ta li ke ze lé sé re és a fel -
hasz ná lók, il let ve la kos sá gi fo gyasz tók ál ta li be nyúj tá sá ra
vo nat ko zó el já rá si sza bá lyo kat,

3. az Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat tar tal mi kö ve -
tel mé nye it,

4. a sza bály za ti bi zott ság lét re ho zá sá ra és mû köd te té -
sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat,

5. az üz let sza bály zat kö te le zõ tar tal mi ele me it, fel épí -
té sé re vo nat ko zó ál ta lá nos elõ írásokat, a tár sa dal mi egyez -
te tés re vo nat ko zó elõ írásokat és az üz let sza bály zat be -
nyúj tá sá nak for mai kö ve tel mé nye it,

6. a rend szer üze mel te tõk ál tal ké szí ten dõ meg fe le lé si
prog ram és meg fe le lé si je len tés rész le tes sza bá lya it,

7. a szám vi te li szét vá lasz tás ra vo nat ko zó fõ kö ve tel -
mé nye ket és alap el ve ket,

8. az en ge dé lye zés rész le tes sza bá lya it, pénz ügyi és
gaz da sá gi fel té te le it, a ké re lem for mai és tar tal mi kö ve tel -
mé nye it, to váb bá az en ge dély tar tal mi kö ve tel mé nye it, az
en ge dély ki adá sá nak, a mû kö dé si en ge dély mó do sí tá sá -
nak, meg hosszab bí tá sá nak és vissza vo ná sá nak, hi va tal ból
tör té nõ mó do sí tá sá nak, az en ge dé lyes te vé keny ség foly ta -
tá sá nak fel té te le it, a pénz ügyi biz to sí té kok rész le tes sza -
bá lya it, va la mint az en ge dé lye sek jo ga it és kötelezettsé -
geit,

9. a föld gáz mi nõ sé gû bio gáz és egyéb gáz faj ták, va la -
mint a bá nyá sza ti te vé keny ség gel fel szín re ho zott föld gáz
együtt mû kö dõ föld gáz rend szer hez tör té nõ csat la ko zá sá -
nak fel té te le it, a be táp lált gá zok mi nõ sé gi kö ve tel mé nye it,
az át vé te lé re és a mé ré sé re vo nat ko zó elõ írásokat,

10. a te lep he lyi szol gál ta tás rész le tes sza bá lya it,
11. a cél ve ze ték lé te sí té se en ge dé lye zé sé nek rész le tes

fel té te le it,
12. az egye te mes szol gál ta tó és az egye te mes szol gál -

ta tás igény be vé te lé re jo go sult fel hasz ná ló kö zöt ti jog vi -
szony rész le tes sza bá lya it, az egye te mes szol gál ta tá si sza -
bály za tot, az egye te mes szol gál ta tá si igény be je len té sé nek 
mód ját, az egye te mes szol gál ta tás igény be vé te lé re vo nat -
ko zó szer zõ dés lét re jöt té nek mód ját, tar tal mi és for mai kö -
ve tel mé nye it, a fe lek szer zõ dés sze gé sé nek ese te it és jog -
kö vet kez mé nye it, va la mint a szer zõ dés meg szû né sé nek
ese te it,

13. az egye te mes szol gál ta tás rész le tes sza bá lya it, ezen 
be lül a szol gál ta tá si te rü let és a leg ki sebb te rü le ti egy ség
meg ha tá ro zá sá ra, va la mint az egye te mes szol gál ta tás ra jo -
go sult fel hasz ná lók ga ran tált el lá tá sá hoz szük sé ges for rá -
sok és tá ro ló ban el he lye zett föld gáz kész let biz to sí tá sá ra
vo nat ko zó ren del ke zé se ket,

14. a vég sõ me ne dé kes szol gál ta tás ra, és a vég sõ me ne -
dé kes szol gál ta tó ki je lö lé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat, a
vég sõ me ne dé kes szol gál ta tá si sza bály za tot, va la mint a
vég sõ me ne dé kes szol gál ta tá si szer zõ dés re vo nat ko zó
rész le tes ren del ke zé se ket,

15. a je len tõs pi a ci erõ fö lény meg ál la pí tá sa szem pont -
já ból re le váns pi a cok te rü le ti meg ha tá ro zá sá ra, va la mint a
pi a ci ver seny ha té kony sá gá nak elem zé sé re, a nem kel lõ en
ha té kony pi a co kon a je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en -
ge dé lye sek azo no sí tá sá ra és e tör vény ben, va la mint a
VET.-ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek tar tal má ra, al -
kal ma zá si fel té te le i re vo nat ko zó rész le tes elõ írásokat,

16. a napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi piac mû -
kö dé si fel té te le it, va la mint az adás-vé te li ügy let ben részt -
ve võk jo ga it és kö te le zett sé ge it,

17. a szer ve zett föld gáz pi a ci te vé keny ség re és a te vé -
keny ség en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó rész le tes szabá -
lyokat,

18. a föld gáz szál lí tá si te vé keny ség vég zé sé nek és a
föld gáz szál lí tói ka pa ci tás ér té ke sí té sé nek rész le tes sza bá -
lya it, az egyen súly tar tás sal, az egyen sú lyo zó esz kö zök kel
és fel hasz ná lá suk kal kap cso la tos sza bá lyo kat, kü lö nö sen a 
fel hasz ná lá suk kal kap cso la tos jo go kat és kö te le zett sé ge -
ket, va la mint a ki egyen sú lyo zá si pót díj nyil ván tar tá sá val
kap cso la tos ren del ke zé se ket,

19. a föld gáz el osz tá si szol gál ta tás vég zé sé nek, és a
föld gá ze losz tói ka pa ci tás ér té ke sí té sé nek rész le tes sza bá -
lya it, a föld gáz el osz tá si sza bály za tot, va la mint a föld gáz -
ke res ke dõ, és az egye te mes szol gál ta tó ál tal kez de mé nye -
zett föld gáz el osz tá si szü ne tel te tés ese te it, to váb bá az el -
osz tó ve ze ték hez kap cso ló dó fo gyasz tá si he lyek és az ott
vé te le zõ fel hasz ná lók ada ta i nak nyil ván tar tá sá ra, a nyil -
ván tar tás ból tör té nõ adat szol gál ta tás ra vo nat ko zó ren del -
ke zé se ket,

20. a föld gáz tá ro lá si te vé keny ség vég zé sé re, ezen be lül 
a ka pa ci tás le kö tés re és ér té ke sí tés fel té te le i re, va la mint a
föld gáz tá ro lá si szol gál ta tás ra vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyo kat,

21. az egye te mes szol gál ta tó ál tal lé te sí tett ügy fél szol -
gá la tok el he lye zé sé re és mû köd tet te té sé re vo nat ko zó rész -
le tes sza bá lyo kat,

22. az egyen súly tar tás fel té te le it, va la mint a rend szer -
hasz ná lók és rend szer üze mel te tõk együtt mû kö dé sé nek
rész le tes sza bá lya it,

23. a ve ze té kes PB-gáz szol gál ta tás ra, ezen be lül az el -
osz tá si és az ér té ke sí té si te vé keny ség re vo nat ko zó rész le -
tes sza bá lyo kat,

24. az egy ab la kos ki szol gá lá sú nem zet kö zi szál lí tó ve -
ze ték és az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer kap cso ló dá sa
ese tén az egy ab la kos ka pa ci tás ér té ke sí tõ és a csat la ko zó

2008/93. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5635



rend szer üze mel te tõ együtt mû kö dé sé nek rész le tes sza bá -
lya it,

25. a fel hasz ná ló ke res ke dõ-vál tá sá nak és el lá tá si for -
ma-vál tá sá nak fel té te le it, rész le tes sza bá lya it,

26. a vé den dõ fo gyasz tók, va la mint az õket az e tör -
vény ben meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en meg il le tõ ked vez -
mé nyek kö rét, biz to sí tá suk és igény be vé te lük rész le tes
sza bá lya it, to váb bá a fo gya ték kal élõ fo gyasz tó kat meg il -
le tõ kü lön le ges bá nás mód rész le tes sza bá lya it, a vé den dõ
fo gyasz tói kör be tar to zás iga zo lá sá ra al kal mas ok ira tok
kö rét, tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye it,

27. a fel hasz ná lók és föld gáz ter me lõk föld gáz rend szer -
re tör té nõ csat la ko zá sá nak rész le tes sza bá lya it, ezen be lül
a csat la ko zás mû sza ki-gaz da sá gi fel té te le it, és azok köz zé -
té te lét, a föld gáz el osz tó és a föld gáz szál lí tó csat la ko zás sal
kap cso la tos együtt mû kö dé sé nek sza bá lya it, a szer zõ dés -
kö té si kö te le zett ség rész le tes fel té te le it, va la mint jog sér tés 
ese tén a Hi va tal ál tal al kal maz ha tó jog kö vet kez mé nye ket,

28. a ka pa ci tás le kö tés rész le tes sza bá lya it, ezen be lül
az igény ki elé gí tés rend jét, a to vább ér té ke sí tés sza bá lya it,
a sza bad ka pa ci tás köz zé té te lé nek, és le kö té sé nek sza -
bályait,

29. a rend szer üze mel te tõ üze mel te té sé ben lévõ rend -
szer hez  való hoz zá fé rés, a hoz zá fé rés meg ta ga dá sá nak,
fel füg gesz té sé nek, vissza ál lí tá sá nak rész le tes sza bá lya it,

30. a föld gáz sza go sí tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket
és a nem több sé gi föld gá ze losz tói vagy föld gáz szál lí tói tu -
laj don ban lévõ ve ze ték sza ka szok ese té ben az üze mel te té -
si szer zõ dés kö te le zõ tar tal mi ele me it, va la mint a szál lí tó-,
és az el osz tó ve ze ték tu laj do no sa i nak jo ga it és kö te le zett -
sé ge it,

31. a föld gáz rend sze rek egy más kö zöt ti, va la mint a
föld gáz rend sze rek és a föld gáz ter me lõ kö zöt ti át adás-
 átvételi el szá mo lá si mé ré si he lyek és esz kö zök ki épí té sé -
ben és üze mel te té sé ben érin tet tek együtt mû kö dé si kö te le -
zett sé gét,

32. a föld gáz el lá tá si vál ság hely zet mi nõ sí té sét, ki hir de -
té sé nek és meg szün te té sé nek sza bá lya it, va la mint az in téz -
ke dés re jo go sult szer ve ze te ket, azok fe le lõs sé gi és ha tás -
kö rét, vál ság hely zet ese tén a biz ton sá gi föld gáz kész let
igény be vé te lé nek sza bá lya it, va la mint a föld gáz el lá tás hoz 
kap cso ló dó, a ha tó sá gi és nem ha tó sá gi árak kö ré be tar to -
zó va la mennyi ter mék és szol gál ta tás leg ma ga sabb árát,

33. a kor lá to zás ra vo nat ko zó rész le tes ren del ke zé se ket,
ezen be lül a kor lá to zá si ka te gó ri á kat, a be so ro lás sza bá -
lya it, va la mint a kor lá toz ha tó fel hasz ná lók ra vo nat ko zó
jo go kat és kö te le zett sé ge ket,

34. a rend szer üze mel te tõ és a te lep he lyi szol gál ta tó ál tal 
üze mel te tett rend sze rek kar ban tar tá sa, át ala kí tá sa, fel újí -
tá sa, fej lesz té se ese tén a szol gál ta tás kor lá to zá sá nak és
szü ne tel te té sé nek alap ve tõ sza bá lya it,

35. a fo gyasz tás mé rés re és el szá mo lás ra – be le ért ve az
áta lány dí jas fo gyasz tást is –, va la mint a fo gyasz tás mé rõ
be ren de zés mé rés ügyi fe lül vizs gá la tá ra vo nat ko zó rész le -
tes sza bá lyo kat,

36. az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná ló kat
el lá tó föld gáz ke res ke dõk föld gáz for rá sa i nak biz to sí tá sá -
val kap cso la tos ren del ke zé se ket,

37. a mû sza ki-biz ton sá gi ha tó ság ki je lö lé sét,
38. az inf ra struk tú ra fej lesz té sé hez szük sé ges föld gáz -

el lá tás biz ton sá gi szint jét, a fel hasz ná lók ga ran tált el lá tá si
szint jét,

39. a föld gáz el osz tó és az el osz tó ve ze ték tu laj do no sa
kö zöt ti üze mel te té si szer zõ dés tar tal mi ele me it és rész le tes 
sza bá lya it,

40. a föld gáz ke res ke dõ és a rend szer üze mel te tõk
együtt mû kö dé sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat és az
adat for gal mi és in for ma ti kai rend szer lét re ho zá sá nak rész -
le tes sza bá lya it,

41. a fel hasz ná ló föld gáz-vá sár lá sá ra vo nat ko zó rész le -
tes sza bá lyo kat, be le ért ve a föld gáz ke res ke del mi szer zõ -
dé sek re és azok fel mon dá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat,

42. az inf ra struk tú ra fej lesz té sek ter ve zé sé re vo nat ko zó
alap ve tõ sza bá lyo kat,

43. a sza bad ka pa ci tá sok Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
tör té nõ át szál lí tá sá nak rész le tes sza bá lya it,

44. a rend szer irá nyí tó ki je lö lé sé re vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyo kat,

45. a gáz sze re lõk nyil ván tar tá sát ve ze tõ ha tó sá got.

133. § (1) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy ren de -
let ben ál la pít sa meg

1. a ki egyen sú lyo zás föld gáz szál lí tó ál ta li biz to sí tá sá -
hoz köz vet le nül kap cso ló dó iga zolt költ sé ge ket és pót dí ja -
kat, va la mint azok nyil ván tar tá sát, ke ze lé sét,

2. a csat la ko zá si dí ja kat, a rend szer hasz ná la ti dí ja kat, a
föld gáz el osz tá si díj ból szár ma zó ár be vé tel föld gáz el osz -
tók kö zöt ti meg osz tá sá ra vo nat ko zó ki egyen lí tõ me cha -
niz mus rész le tes sza bá lya it, a díj al kal ma zás fel té te le it
– kü lö nös te kin tet tel az el lá tás biz ton ság ra és a föld gáz mû -
sza ki vagy mi nõ sé gi jel lem zõ i re –, a díj sza bá lyo zás ke re -
te it, a rend szer hasz ná la ti dí jak ra az en ge dé lye sek ál tal tör -
té nõ ja vas lat té tel rész le tes sza bá lya it az in do kolt költ sé gek 
meg ha tá ro zá sá nak mód ját, a szol gál ta tá sok mi nõ sé ge ja ví -
tá sá nak a rend szer hasz ná la ti dí ja kon ke resz tül tör té nõ ösz -
tön zé se sza bá lya it, va la mint a szol gál ta tá sok mi nõ sé gé nek 
rom lá sa ese tén a rend szer üze mel te tõk ál tal ér vé nye sít he tõ
ala cso nyabb rend szer hasz ná la ti dí ja kat,

3. az egye te mes szol gál ta tás hoz kap cso ló dó ár sza bá -
sok kép zé sét, an nak idõ sza kon kén ti vál to zá sát, az egye te -
mes szol gál ta tó ál tal al kal ma zan dó ár kép le tet és al kal ma -
zá si fel té te le it, va la mint az áta lány dí jas fo gyasz tás el szá -
mo lá sá nak rész le tes sza bá lya it,

4. az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer ka pa ci tá sá nak
rend sze res fe lül vizs gá la tá hoz és fej lesz té sé hez a mû sza -
ki-gaz da sá gi ter ve zé si mód sze re ket, az eh hez szük sé ges
adat bá zis tar tal mi ele me it, és a szük sé ges adatszolgál -
tatást,

5. az en ge dé lye sek rend szer üze mel te té sé hez szük sé -
ges egy más kö zöt ti és a Hi va tal szá má ra szük sé ges adat -
szol gál ta tás mód szer ta ni sza bá lya it, a szol gál ta tá si kö te le -
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zett ség alá esõ – sze mé lyes ada tot nem tar tal ma zó – ada to -
kat, az adat szol gál ta tás ra kö te le zet tek és az ada tok hoz
 való hoz zá fé rés re jo go sul tak kö rét, a Hi va tal ál tal a fel -
hasz ná lói ér de kek kép vi se le tét el lá tó tár sa dal mi szer ve ze -
tek, ille tõ leg más szer ve ze tek ré szé re nyúj tott adat szol gál -
ta tás kö rét és rend jét, a Hi va tal hon lap ján köz zé té tel re ke -
rü lõ ada tok kö rét, to váb bá az üz le ti ti tok nak [Ptk.
81.  §-ának (2) be kez dé se] mi nõ sü lõ té nyek, in for má ci ók,
meg ol dá sok és ada tok (a továb biak ban: üz le ti ti tok) vé del -
mé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,

6. a rend szer hasz ná la ti díj fe lül vizs gá la tá ra irá nyu ló el -
já rás ban kö te le zõ en be nyúj tan dó ada tok és do ku men tu -
mok kö rét,

7. az en ge dé lye sek ál tal a fel hasz ná lók igé nye alap ján
kü lön díj el le né ben vé gez he tõ, alap szol gál ta tá son túli ki -
egé szí tõ szol gál ta tá sok kö rét és dí ját,

8. az egye te mes szol gál ta tás fel mon dá sa, va la mint a
Get. sze rin ti köz üze mi szer zõ dés meg szû né se ese tén a fel -
hasz ná lót meg il le tõ mo bil tá ro lói kész let át adá sá nak sza -
bá lya it és az ár ala kí tás el ve it,

9. a 74. § (2) be kez dé se és a 105. § (12) be kez dé se sze -
rin ti fel men tés re, va la mint a tár gya lá sos tá ro lói hoz zá fé -
rés re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,

10. az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel, és a köz igaz -
ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben a
Ma gyar Ener gia Hi va tal ré szé re, a ké re lem re in dult el já rá -
so kért fi ze ten dõ igaz ga tá si-szol gál ta tá si dí jak mér té két,
va la mint a dí jak fi ze té sé re vo nat ko zó rész le tes szabá -
lyokat.

(2) Fel ha tal ma zást kap az ipar ügye kért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy ren de let ben ál la pít sa meg

1. a mû sza ki-biz ton sá gi szem pont ból je len tõs mun ka -
kö rök be töl té sé hez szük sé ges szak mai ké pe sí tést és gya -
kor la tot,

2. a gáz sze re lõk és gáz ké szü lék ja ví tók nyil ván tar tás ba 
vé te lé nek fel té te le it és el já rás rend jét,

3. a csat la ko zó ve ze ték és a fel hasz ná lói be ren de zés,
va la mint a te lep he lyi ve ze ték lé te sí té sé nek, üzem be he lye -
zé sé nek és üze mel te té sé nek mû sza ki-biz ton sá gi fel té te le it
és az eh hez kap cso ló dó mû sza ki biz ton sá gi ha tó sá gi fel -
ada to kat, a mû sza ki biz ton sá gi fe lül vizs gá la tot – be le ért ve 
an nak gya ko ri sá gát is,

4. a gáz fo gyasz tó ké szü lé kek for ga lom ba ho za ta lá ra,
üzem be he lye zé sé re, üze mel te té sé re, va la mint meg fe le lõ -
sé gük ta nú sí tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,

5. a csepp fo lyós pro pán-bu tán gá zok és ezek ele gyei
tar tály ban vagy pa lack ban tör té nõ for gal ma zá sá nak sza bá -
lya it és ha tó sá gi fel ügye le tét.

XVIII. Fejezet

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

134. § Az egye te mes szol gál ta tók 2009. jú li us 1. és
2012. jú ni us 30. kö zöt ti gáz éve i re az e tör vény 39.  §-a sze -

rin ti ke res ke del mi szer zõ dés ben le kö tött föld gáz for rás
leg ala cso nyabb mér té ke gáz éven ként az en ge dé lyes szol -
gál ta tá si te rü le tén lévõ egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult
fel hasz ná lók 2005. évi gáz fo gyasz tá sá nak 80%-a, a föld -
gáz tá ro ló ban el he lye zett föld gáz kész let leg ala cso nyabb
mér té ke gáz éven ként az en ge dé lyes szol gál ta tá si te rü le tén
lévõ egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná lók 2005.
ja nu ár havi gáz fo gyasz tá sa.

135. § (1) A Hi va tal az 55. § sze rin ti elem zést elsõ al ka -
lom mal 2009. no vem ber 15-ig hajt ja vég re. Az
58.  §–59.  §-ok sze rin ti kö te le zett sé ge ket a Hi va tal elsõ al -
ka lom mal 2009. no vem ber 30-ig ha tá roz za meg.

(2) A Hi va tal az e tör vény 55.  §–61.  §-ai sze rint el vég -
zett pi ac elem zé si és pi ac sza bá lyo zá si el já rá sok ban ho zott
ha tá ro za to kat kö ve tõ má so dik év ben, de leg ké sõbb 2011.
de cem ber 31-ig elem zést ké szít a föld gáz pi ac hely ze té rõl,
kü lö nös te kin tet tel a le foly ta tott pi ac sza bá lyo zá si el já rá -
sok ra, az el já rá sok ered mé nyé re és a ki sza bott kö te le zett -
sé gek re, va la mint azok nak a pi a ci ver seny re gya ko rolt ha -
tá sá ra. A Hi va tal a le foly ta tott vizs gá lat ered mé nye it je len -
té sé ben össze fog lal va meg kül di a Kor mány szá má ra,
amely alap ján a Kor mány meg vizs gál ja a föld gáz pi a con a
ha té kony ver seny meg te rem té sé hez szük sé ges to váb bi
jog al ko tá si fel ada to kat.

136. § A rend szer üze mel te tõk a 82. § (1) be kez dé se sze -
rin ti elsõ fej lesz té si ja vas la tot leg ké sõbb 2009. de cem ber
31-ig kö te le sek el ké szí te ni és a rend szer irá nyí tó val együtt -
mû köd ve a Hi va tal hoz be nyúj ta ni.

137. § A föld gáz szál lí tá si díj ra vo nat ko zó sza bá lyo kat
nem kell al kal maz ni a szál lí tó ve ze té ken vég zett olyan nem 
ha zai célú föld gáz szál lí tás ese tén, amely nél a szál lí tott
föld gáz a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén át ha lad, és a szál -
lí tás kez dõ- és vég pont ja az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ha -
tá ra in kí vül he lyez ke dik el, és az erre vo nat ko zó szál lí tá si
szer zõ dés 2004. má jus 1-je elõtt jött lét re.

138. § (1) Ha a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi
XLII. tör vény (a továb biak ban: Get.) sze rin ti köz üze mi
nagy ke res ke dõi en ge dé lyes – amennyi ben egy jogi sze mé -
lyen be lül – e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ke res -
ke del mi en ge déllyel is ren del ke zett, 2008. no vem ber 30-ig 
kö te les a ke res ke del mi en ge dé lye mó do sí tá sa irán ti ké rel -
met a Hi va tal hoz be nyúj ta ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tár sa sá got – az e tör vény
sze rint mó do sí tott ke res ke del mi en ge dé lye meg szer zé sé -
nek fel té te lé vel, an nak nap ján – a mó do sí tott föld gáz ke -
res ke del mi en ge dély alap ján foly ta tott föld gáz ipa ri te vé -
keny sé get il le tõ összes jog vi szo nya te kin te té ben a köz üze -
mi nagy ke res ke del mi en ge dé lyes tör vényes jog utód já nak
kell te kin te ni.
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139. § (1) Az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz -
ná lók köz üze mi szer zõ dé se i ben a köz üze mi szol gál ta tó
he lyé be a 140. § (1) be kez dés nek meg fele lõen be adott ké -
rel mek alap ján – az e tör vény 32.  §-a sze rin ti egye te mes
szol gál ta tói en ge dély meg szer zé sé nek fel té te lé vel – a Get.
sze rin ti köz üze mi szol gál ta tói en ge dé lyes mû kö dé si en ge -
dé lyé ben meg ha tá ro zott szol gál ta tá si te rü le té vel azo nos
te rü le ten tör té nõ egye te mes szol gál ta tás nyúj tá sá ra kö te les 
egye te mes szol gál ta tó lép. Az egye te mes szol gál ta tá si
szer zõ dé se ket 2010. jú li us 1-jé ig kell meg köt ni.

(2) A Get. sze rin ti köz üze mi szol gál ta tás ra jo go sult, de az
e tör vény sze rin ti egye te mes szol gál ta tás ra nem jo go sult és
föld gáz ke res ke dõ vel még szer zõ dést nem kö tött fel hasz ná -
lók föld gáz el lá tá sát – a fel hasz ná ló igé nye ese tén – a Get.
sze rin ti köz üze mi szol gál ta tói en ge dé lyes ál tal meg je lölt – a
szol gál ta tó val egy tár sa ság cso port ba tarto zó – föld gáz ke res -
ke dõ kö te les biz to sí ta ni. Az egye te mes szol gál ta tás ra nem jo -
go sult fel hasz ná ló és a föld gáz ke res ke dõ kö zött a szol gál ta -
tás igény be vé te lé vel szer zõ dés jön lét re, a lé nye ges fel té te -
lek re vo nat ko zó meg ál la po dás és az üz let sza bály zat ban meg -
ha tá ro zott fel té te lek sze rint. Az egye te mes szol gál ta tás ra
nem jo go sult fel hasz ná ló és a föld gáz ke res ke dõ a szer zõ dés
lét re jöt té nek nap ját kö ve tõ gáz év kez dõ nap já ig kö te les a
szer zõ dést írás ba fog lal ni.

(3) Ha e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen az új szer zõ -
dé sek meg kö té sé ig ér vény ben lévõ – (4) be kez dés sze rin -
ti – köz üze mi szer zõ dé sek egyes ren del ke zé sei e tör vény
ren del ke zé se i vel el len té te sek, úgy a köz üze mi szer zõ dés
ez zel érin tett ren del ke zé sei he lyett e tör vény és kap cso ló -
dó jog sza bá lyai, a föld gáz el lá tá si sza bály za tok és az érin -
tett en ge dé lye sek üz let sza bály za ta i nak ren del ke zé sei
meg fele lõen al kal ma zan dók. A köz üze mi szer zõ dést az
egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná ló a be je len tést 
kö ve tõ má so dik hó nap elsõ nap já ra mond hat ja fel. A fel -
mon dá si jog gya kor lá sá nak fel té te le a köz üze mi szol gál ta -
tó val vagy jog utód já val szem ben fenn ál ló le járt tar to zás
ren de zé se.

(4) A köz üze mi szer zõ dés meg szû né se ese tén a fel hasz -
ná lót meg il le tõ mo bil tá ro lói kész let át adá sá nak sza bá lya it 
és az ár ala kí tás el ve it – a 105. § (11) be kez dé se sze rint – a
mi nisz ter ren de let ben ál la pít ja meg.

(5) E § al kal ma zá sá ban köz üze mi szer zõ dés a Get. sze -
rin ti köz üze mi szol gál ta tás ra jo go sult, va la mint a köz üze -
mi szol gál ta tói en ge dé lyes kö zöt ti köz üze mi szol gál ta tás -
nak mi nõ sü lõ föld gáz el lá tás ra vo nat ko zó szer zõ dés.

140. § (1) A Get. sze rin ti rend szer irá nyí tói és köz üze mi
szol gál ta tói en ge dély alap ján mû kö dõ en ge dé lye sek 2008. 
no vem ber 30-ig kö te le sek az e tör vény sze rin ti rend szer -
irá nyí tói és egye te mes szol gál ta tói en ge dély irán ti ké rel -
mü ket a Hi va tal hoz be nyúj ta ni.

(2) A köz üze mi szol gál ta tói en ge déllyel ren del ke zõ en -
ge dé lye sek 2008. no vem ber 30-ig kö te le sek olyan egye te -
mes szol gál ta tás ra vo nat ko zó en ge dély ké rel met be nyúj ta -

ni a Hi va tal hoz, amely leg alább a ha tá lyos en ge dé lyük ben
meg ha tá ro zott szol gál ta tá si te rü let re ki ter jed.

(3) A Hi va tal az (1) és (2) be kez dés sze rin ti en ge dély ké -
rel mek alap ján, 2009. ja nu ár 31-ig ha tá ro zat ban dönt a
mû kö dé si en ge dé lyek rõl.

(4) A kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott táv hõ ter me lé si
en ge déllyel ren del ke zõ fel hasz ná ló 2010. jú ni us 30-ig jo -
go sult az egye te mes szol gál ta tás igény be vé te lé re.

(5) A 20 m3/óra fo gyasz tást meg ha la dó, de a 100 m3/óra
fo gyasz tást el nem érõ fel hasz ná lók 2010. jú ni us 30-ig jo -
go sul tak az egye te mes szol gál ta tás igény be vé te lé re.

(6) A Get. sze rin ti, az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zot ta kon kí vü li en ge dé lye sek ese té ben a Hi va tal in téz ke -
dik az e tör vény sze rin ti en ge dé lyek ki adá sá ról, il let ve
meg fe le lõ mó do sí tá sá ról.

141. § (1) Az egye te mes szol gál ta tók 134. § sze rin ti
föld gáz for rá sa i nak biz to sí tá sa cél já ból a Get. sze rin ti köz -
üze mi nagy ke res ke dõ for rá sa i val ren del ke zõ ke res ke dõ
kö te les 2009. már ci us 31-ig, a 2009. jú li us 1. és 2012. jú -
nius 30. kö zöt ti idõ szak ra, 2010. már ci us 31-ig a 2010. jú -
li us 1. és 2013. jú ni us 30. kö zöt ti idõ szak ra, 2011. már ci us
31-ig a 2011. jú li us 1. és 2014. jú ni us 30. kö zöt ti idõ szak ra 
és 2012. már ci us 31-ig a 2012. jú li us 1. és 2015. jú ni us 30.
kö zöt ti idõ szak ra az egye te mes szol gál ta tók nak föld gáz -
for rá sa it vé tel re fel aján la ni.

(2) Az egye te mes szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná ló kat
el lá tó föld gáz ke res ke dõk föld gáz for rá sa i nak biz to sí tá sa
cél já ból a Get. sze rin ti köz üze mi nagy ke res ke dõ for rá sa i -
val ren del ke zõ ke res ke dõ kö te les 2014-ig éven te már ci us
31-ig, az adott év jú li us 1. és a kö vet ke zõ év jú ni us 30. kö -
zöt ti idõ szak ra a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó -
don a szer zõ dés sel nem le kö tött föld gáz for rá sa it vé tel re
fel aján la ni.

(3) A Hi va tal ha tá ro zat ban ál la pít ja meg a vé tel re fel -
aján lott föld gáz for rás költ ség ala pú árát. A Hi va tal ha tá ro -
za tá ban úgy ál la pít ja meg az árat, hogy figye lembe ve szi
az en ge dély esi te vé keny ség vég zé sé vel fel me rült költ sé -
ge ket, be fek te té se ket és biz to sít ja ezek mél tá nyos – az üz -
le ti koc ká za tot figye lembe vevõ – meg té rü lé sét.

(4) A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
33. § (1) be kez dé se és 34. § (2) be kez dé se alap ján a köz -
üze mi nagy ke res ke dõ és a köz üze mi szol gál ta tók kö zött
lét re jött meg ál la po dá sok – amennyi ben 2008. de cem ber
31-ig a szer zõ dõ fe lek nem ál la pod nak meg el té rõ en –
meg szûn nek.

142. § A föld gáz szál lí tó és a rend szer hasz ná lók 2010.
jú ni us 30-ig – a napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi
piac mû kö dé sé ig – az Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat
sze rin ti egyen sú lyo zá si esz kö zö ket kö te le sek hasz nál ni.

143. § (1) A rend szer irá nyí tó erre a cél ra ki je lölt szer ve -
ze ti egy sé ge 2010. jú li us 1-jé tõl a 46. §–49.  §-ok sze rin ti
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szer ve zett föld gáz pi ac lét re jöt té ig napi föld gáz és ka pa ci -
tás ke res ke del mi pi a cot hoz lét re és mû köd tet. A napi föld -
gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi piac az együtt mû kö dõ föld -
gáz rend szer napi egyen sú lyo zá sát se gí tõ spe ci á lis ke res -
ke del mi esz köz.

(2) A napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi pi a con az
ügy le tek pénz ügyi el szá mo lá sát kü lön tör vény ben meg ha -
tá ro zott, a rend szer irá nyí tó ál tal ki írt pá lyá za ton nyer tes
el szá mo ló ház vég zi.

(3) A napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi piac az
együtt mû kö dõ föld gáz rend szer napi egyen sú lyá nak meg -
te rem té sé hez szük sé ges föld gáz és ka pa ci tás be szer zé se
ér de ké ben lét re ho zott, az adás vé te lek le bo nyo lí tá sát fo -
lya ma to san, elekt ro ni kus fe lü le ten biz to sí tó ke res ke dé si
rend szer, amely hez a föld gáz ke res ke dõk, a sa ját jo gon el -
já ró fel hasz ná lók, a föld gáz ter me lõk, és a rend szer üze mel -
te tõk jo go sul tak hoz zá fér ni.

(4) A rend szer irá nyí tó nak olyan adat for gal mi és in for -
ma ti kai rend szer rel kell ren del kez nie, amely – a szer ve zett
föld gáz pi ac lét re ho zá sá ig – biz to sít ja a napi föld gáz és ka -
pa ci tás ke res ke del mi piac in ter net ala pú mû köd te té sét. Az
adat for gal mi és in for ma ti kai rend szert az Üze mi és Ke res -
ke del mi Sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak sze rint úgy kell
ki ala kí ta ni, hogy adat cse ré re al kal mas le gyen a rend szer -
üze mel te tõk in for ma ti kai rend sze re i vel. A napi föld gáz és
ka pa ci tás ke res ke del mi pi a cot mû köd te tõ rend szer irá nyí tó 
kö te les az üz le ti ti tok nak mi nõ sü lõ in for má ci ók bi zal mas
ke ze lé sét biz to sí ta ni. A mû kö dés fel té te le it, va la mint az
adás-vé te li ügy let ben részt ve võk jo ga it és kö te le zett sé ge it
kü lön jog sza bály, il let ve az Üze mi és Ke res ke del mi Sza -
bály zat tar tal maz za. A napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke -
del mi pi a ci te vé keny ség nek a pi a ci sze rep lõk szá má ra át -
lát ha tó nak és diszk ri mi ná ció men tes nek kell len nie, és elõ
kell se gí te nie a ha té kony pi a ci ke res ke del met.

(5) A föld gáz szál lí tó a szer ve zett föld gáz pi ac lét re ho zá -
sá ig a napi egyen sú lyo zá si fel ada ta it – a 9. § sze rin ti – a
rend szer hasz ná lók ál tal a no mi ná lás so rán ren del ke zé sé re
bo csá tott for rá sok és a sa ját ren del ke zé sé ben lévõ, kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyen sú lyo zó esz kö zök
mel lett, a napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi pi ac ról a
rend szer hasz ná lók ré szé re al lo kál tan át vett gáz mennyi sé -
gek fel hasz ná lá sá val vég zi.

(6) A föld gáz szál lí tó és a rend szer hasz ná lók a hid ra u li -
kai és a ke res ke del mi egyen súly biz to sí tá sá hoz a szer ve -
zett föld gáz pi ac lét re ho zá sá ig – a 91.  § (3) be kez dés sze -
rin ti sa ját ren del ke zé sû egyen sú lyo zó esz kö zök mel lett – a
napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi pi ac ról be szer zett
föld gáz mennyi sé ge ket ve het nek igény be.

(7) A napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke de le mi pi ac hoz
tör té nõ hoz zá fé rés re és az ügy le tek le bo nyo lí tá sá ra az erre
jo go sult pi a ci sze rep lõ a rend szer irá nyí tó val, az ügy le tek
pénz ügyi el szá mo lá sá ra az el szá mo ló ház zal szer zõ dést
köt. A pi a ci sze rep lõk kö zöt ti adás-vé tel az el szá mo ló ház
köz be ik ta tá sá val, az el adó és a vevõ kö zöt ti ano ni mi tás

elve alap ján szab vá nyo sí tott ügy le tek for má já ban tör té nik. 
A napi föld gáz és ka pa ci tás ke res ke del mi piac mû köd te té -
sé nek dí ját a rend szer irá nyí tá si díj tar tal maz za.

(8) A rend szer irá nyí tó kö te les a napi föld gáz és ka pa ci -
tás ke res ke del mi piac mû kö dé si mo dell jét, és a piac mû kö -
dé si sza bály za tát 2008. ok tó ber 30-ig ki dol goz ni és a Hi -
va tal hoz jó vá ha gyás ra be ter jesz te ni.

(9) A rend szer irá nyí tó a (2) be kez dés sze rin ti pá lyá za tot 
2009. ja nu ár 31-ig kö te les ki ír ni.

(10) Föld gáz el lá tá si üzem za var és vál ság hely zet ese tén
a rend szer irá nyí tó ja vas la tot tesz a Hi va tal nak a ke res ke -
dés fel füg gesz té sé re.

144. § (1) A föld gáz ter me lé si és föld gáz szál lí tá si te vé -
keny sé get is el lá tó ver ti ká li san in teg rált föld gáz ipa ri vál -
lal ko zás 2011. ja nu ár 1-jé ig kö te les a vál lal ko zás cso port -
já ba tar to zó föld gáz ter me lé si te vé keny sé get és a föld gáz -
szál lí tá si te vé keny sé get vég zõ cso port tag vál lal ko zá so kat
jo gi lag és szer ve ze ti leg oly mó don szét vá lasz ta ni, hogy a
ver ti ká li san in teg rált föld gáz ipa ri vál lal ko zás cso por ton
be lül a föld gáz ter me lõ nek ne le gyen ré sze se dé se a föld -
gáz szál lí tá si te vé keny sé get el lá tó gaz da sá gi tár sa ság ban.
E ren del ke zés ben fog lal tak vég re haj tá sa so rán a föld gáz -
ter me lé si és föld gáz szál lí tá si te vé keny sé get is el lá tó ver ti -
ká li san in teg rált föld gáz ipa ri vál lal ko zás ál tal a szét vá -
lasz tás sal érin tett te vé keny sé gek va la me lyi ké nek foly ta tá -
sa cél já ból ala pí tott, vagy az Sztv. sze rin ti kap csolt vál lal -
ko zá sai kö ré be tar to zó vál lal ko zá sok kö zül va la mely szét -
vá lasz tás sal érin tett te vé keny ség foly ta tá sá ra ki je lölt egy
vagy több vál lal ko zás ré szé re ren del ke zés re bo csá tott va -
gyon nal össze füg gés ben il le ték fi ze té si kö te le zett ség nem
ke let ke zik, ki vé ve a cég bí ró sá gi el já rá si il le té ket. A szét -
vá lasz tás sal érin tett va la mely te vé keny sé get foly ta tó tár -
sa ság (a továb biak ban: jog utód tár sa ság) az át vett te vé -
keny sé gek kel kap cso la tos jog vi szo nyai te kin te té ben e tör -
vény ere jé nél fog va az át vett te vé keny sé get a szét vá lasz -
tást meg elõ zõ en foly ta tó tár sa ság (a továb biak ban: jog elõd 
tár sa ság) ál ta lá nos jog utód já nak mi nõ sül, ide ért ve a szét -
vá lasz tás sal érin tett te vé keny sé gek kel össze füg gõ jo go -
kat, kö te le zett sé ge ket, esz kö zö ket, kö ve te lé se ket, va la -
mint cél tar ta lé ko kat is.

(2) A jog elõd tár sa ság leg alább 45 nap pal a szét vá lasz -
tás ter ve zett ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en kö te les a Cég -
köz löny nél köz le mény köz zé té te lét kez de mé nyez ni.

A köz le mény nek tar tal maz nia kell:
a) a szét vá lasz tás té nyét, mód ját és ter ve zett hatályba -

lépésének idõ pont ját,
b) a szét vá lasz tás sal érin tett jog elõd tár sa ság cég ne vét

és szék he lyét,
c) a szét vá lasz tás sal érin tett jog utód tár sa ság cég ne vét,

szék he lyét, fõ te vé keny sé gét, jegy zett tõ ké jé nek össze gét,
va la mint ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek ne vét, lak cí mét,

d) a hi te le zõk nek  szóló, (3) be kez dés sze rin ti be je len -
tés re vo nat ko zó fel hí vást.
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(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szét vá lasz tás a
jog elõd tár sa ság gal szem ben fenn ál ló kö ve te lé se ket nem
te szi le járt tá. Azok a hi te le zõk, akik nek a jog elõd tár sa ság -
gal szem ben fenn ál ló, le nem járt kö ve te lé sei a szét vá lasz -
tás ról  szóló, (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott köz le mény
köz zé té te lét meg elõ zõ en ke let kez tek, kö ve te lé se ik ere jé ig
a jog elõd tár sa ság tól a köz le mény köz zé té te lét kö ve tõ har -
minc na pos jog vesz tõ ha tár idõn be lül – az (1) be kez dés
sze rin ti jog utód lás sal össze füg gés ben – biz to sí té kot kö ve -
tel het nek. Nem jo go sult biz to sí ték ra a hi te le zõ, ha a jog -
utód lás hoz kap cso ló dó koc ká zat tal ará nyos biz to sí ték kal
– jog sza bály ren del ke zé se vagy szer zõ dés alap ján – már
ren del ke zik, vagy ha a jog elõd vál lal ko zás pénz ügyi, va -
gyo ni hely ze té re fi gye lem mel a biz to sí ték adás in do ko lat -
lan, így kü lö nö sen ha a jog elõd vál lal ko zás nak a köz le -
mény köz zé té te lét meg elõ zõ 6 hó nap nál nem ré geb ben ké -
szült köz ben sõ mér le ge alap ján a jog elõd vál lal ko zás mû -
kö dõ tõ ké je (a pénz esz kö zö ket is ma gá ban fog la ló for gó -
esz kö zök és ak tív idõ be li el ha tá ro lá sok össze ge csök kent -
ve a rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek és a passzív idõ be li el -
ha tá ro lá sok össze gé vel) po zi tív.

(4) Az (1) be kez dés sze rint lét re ho zott, ille tõ leg ki je lölt
tár sa sá gok szá má ra biz to sí tott va gyon tár gyak és va gyo ni
ér té kû jo gok át adá sa te kin te té ben a lét re ho zott, ille tõ leg
ki je lölt tár sa sá gok ál ta lá nos for gal mi adó vissza igény lé sé -
nél az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 2007. évi CXXVII.
tör vény 186. § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel té te le ket tel je sí -
tett nek kell te kin te ni.

(5) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ver ti ká li san in -
teg rált föld gáz ipa ri vál lal ko zást il le tõ, a kon cesszi ó ról
 szóló 1991. évi XVI. tör vény 29. § (6) be kez dé sé ben, va la -
mint az ál la mot meg il le tõ sza va zat el sõbb sé gi rész vény
jog in téz mé nyé nek meg szün te té sé rõl és egyes tör -
vényeknek a meg szün te tés sel össze füg gõ mó do sí tá sá ról
 szóló 2007. évi XXVI. tör vény 9. § (3) be kez dés ben biz to -
sí tott jo gok e §-ban meg ha tá ro zott szét vá lasz tás vég re haj -
tá sát köve tõen az érin tett te vé keny ség te kin te té ben a jog -
utód tár sa sá got meg fele lõen meg il le tik, ha a kon cesszi ós
te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges tár gyi esz kö zök is
át adás ra ke rül tek.

(6) Ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ver ti ká li san
in teg rált föld gáz ipa ri vál lal ko zás az e §-ban meg ha tá ro zott 
szét vá lasz tás vég re haj tá sá val egy ide jû leg a föld gáz ter me -
lé sen és a föld gáz szál lí tá son kí vü li te vé keny sé gei bár me -
lyi két az (1) be kez dés ben írt mó don le vá laszt ja, az ez zel
kap cso lat ban meg valósított va gyon át adás ra, a be kö vet ke -
zett jog utód lás ra – a Hi va tal ál tal e tör vény alap ján ki adott
en ge dé lyek jog utód lá sa ki vé te lé vel –, a szét vá lasz tás sal
kap cso la tos köz zé té te li kö te le zett sé gek re, va la mint a hi te -
le zõk jo ga i ra az (1)–(5) be kez dé sek ben fog lal ta kat meg -
fele lõen al kal maz ni kell.

145. § (1) A Hi va tal el nö ke 2010. ja nu ár 1-jé ig en ge dé -
lye zi a föld gáz tá ro lók sza bad ka pa ci tá sá nak az Fbkt.-ben

meg ha tá ro zott föld gáz biz ton sá gi kész le te zés re tör té nõ
igény be vé te lét.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen a Ma gyar Szén -
hid ro gén Kész le te zõ Szö vet ség kö te les a ta gok ról ve ze tett
nyil ván tar tá son az e tör vénnyel össze füg gõ vál to zá so kat
ha la dék ta la nul át ve zet ni és a szük sé ges el szá mo lá so kat el -
vé gez ni.

146. § (1) A föld gáz el osz tás dí já ból szár ma zó ár be vé telt 
a Get. sze rin ti elosz tói en ge dé lye sek kö zött az e §
hatályba lépésekor meg lé võ el osz tó ve ze té ke ken vég zett
föld gáz el osz tás in do kolt költ sé gei ará nyá ban kell meg osz -
ta ni. En nek ér de ké ben a Get. sze rin ti elosz tói en ge dé lye -
sek kö zött – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don, a
mi nisz ter ál tal a föld gáz rend szer hasz ná la ti dí jak kal együtt 
ren de let ben ki hir de tett szá mí tá si mód szer sze rint meg ha -
tá ro zott – ki egyen lí tõ fi ze té se ket kell vég re haj ta ni.

(2) A Get. sze rin ti elosz tói en ge dé lye sek nek tel je sí ten -
dõ ki egyen lí tõ fi ze té sek össze gét a Hi va tal ha tá roz za meg
a föld gáz rend szer hasz ná la ti dí jak kal együtt ki hir de tett
szá mí tá si mód szer sze rint. A Hi va tal ál tal meg ha tá ro zott
össze gû ki egyen lí tõ fi ze té se ket a Hi va tal ál tal meg bí zott
pénz ügyi szer ve zet tel je sí ti a Get. sze rin ti elosz tói en ge dé -
lye sek nek az elosz tói be fi ze té sek be sze dé sé re és a ki -
egyen lí tõ fi ze té sek tel je sí té sé re el kü lö ní tet ten ve ze tett
szám lá ról.

(3) A ki egyen lí tõ me cha niz must mû köd te tõ pénz ügyi
szer ve ze tet a Hi va tal vá laszt ja ki köz be szer zé si el já rás ke -
re té ben. A Hi va tal 2008. szep tem ber 1-ig ki ír ja a köz be -
szer zé si el já rást a ki egyen lí tõ me cha niz mus mûködteté -
sére.

(4) A ki egyen lí tõ fi ze té se ket elsõ al ka lom mal a 2009.
ja nu ár 1-tõl 2009. jú ni us 30-ig tar tó idõ szak ra vonatko -
zóan kell vég re haj ta ni.

XIX. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptetõ rendelkezések

147. § (1) E tör vény – a (2)–(8) be kez dés ben fog lalt el -
té rés sel – a ki hir de tést kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 152.  §-ának (3), (9)–(11), (17) és (20) be -
kez dé se 2008. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény 127.  §-ának a) pont ja, 132–133.  §-a,
138.  §-a, 140–141.  §-a, va la mint 143.  §-ának (2) és
(8)–(9) be kez dé se 2008. szep tem ber 15-én lép ha tály ba.

(4) E tör vény 152.  §-ának (4) és (24) be kez dé se 2009.
ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(5) A Kbt. e tör vény 156. § (1)–(2) be kez dés sel meg ál la -
pí tott 243.  §-ának f) pont ja és 296.  §-ának m) pont ja 2009.
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áp ri lis 1-jén lép ha tály ba és 2010. szep tem ber 30-án ha tá -
lyát vesz ti.

(6) E tör vény 1–15.  §-a, 16. § (1) be kez dé sé nek
a)–e) pont jai, va la mint (2)–(4) be kez dé se, 17–126.  §-a,
127.  §-ának b)–zs) pont jai, 128–131.  §-a, 134–137.  §-a,
139.  §-a, 142.  §-a, 143. § (1), (3)–(7) és (10) be kez dé se,
144–145.  §-a, 148–150.  §-a, 152.  §-ának (7) be kez dé se,
153.  §-a, 155.  §-a, va la mint 158–159.  §-a 2009. jú li us
1-jén lép ha tály ba.

(7) E tör vény 16. § (1) be kez dé sé nek f) pont ja 2010. jú -
li us 1-jén lép ha tály ba.

(8) E tör vény 151.  §-ának, va la mint a 152. § (12) és
(22)–(23) be kez dé sé nek ren del ke zé se it a fo lya mat ban
lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell.

Módosuló jogszabályok

148. § (1) Az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi
LXXXVII. tör vény (a továb biak ban: Ártv.) 1.  §-ának
(2) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:

[A tör vény ha tá lya nem ter jed ki:]

„f) a föld gáz el lá tás ról  szóló 2008. évi XL. tör vény ha tá -
lya alá tar to zó ter mé kek vagy szol gál ta tá sok árá ra.”

(2) Az Ártv. 17.  §-ának (4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(3) Az Ártv. Mel lék le te I. Leg ma ga sabb ár pont já nak A) 
Ter mé kek fe je ze té ben a ha tó sá gi áras ter mé kek, il let ve a
ha tó sá gi ár meg ál la pí tá sá ra jo go sul tak fel so ro lá sá ból a kö -
vet ke zõ szö veg rész ha tá lyát vesz ti:

„1110200000 a köz üze mi nagy ke res ke dõ és a köz üze mi 
szol gál ta tó kö zöt ti ke res ke de lem ben ér té ke sí tett föld gáz
ára ener gia po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter

1110200000 a köz üze mi fo gyasz tó ré szé re ér té ke sí tett
föld gáz ára ener gia po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”

(4) Az Ártv. Mel lék le te I. Leg ma ga sabb ár pont já nak B) 
Szol gál ta tá sok fe je ze té ben a ha tó sá gi áras szol gál ta tá sok,
il let ve a ha tó sá gi ár meg ál la pí tá sá ra jo go sul tak fel so ro lá -
sá ból a kö vet ke zõ szö veg rész ha tá lyát vesz ti:

„60.30.12. a föld gáz szál lí tás díja (a föld gáz tran zit ki vé -
te lé vel) ener gia po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter

40.20.9. a föld gáz el osz tás díja ener gia po li ti ká ért fe le lõs 
mi nisz ter

11.10.99 a köz üze mi el lá tás ér de ké ben tör té nõ föld gáz -
tá ro lás díja ener gia po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”

149. § (1) Az Fbkt. 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„1. § E tör vény ha tá lya ki ter jed:

a) a Ma gyar Szén hid ro gén Kész le te zõ Szö vet ség re
(a továb biak ban: Szö vet ség),

b) a Ma gyar Ener gia Hi va tal ra (a továb biak ban: Hi va -
tal),

c) a föld gáz rend szer irá nyí tói, a föld gáz tá ro lói, a föld -
gáz egye te mes szol gál ta tói, a föld gáz ke res ke dõi en ge dé -
lye sek re, va la mint a föld gáz ter me lõk re,

d) a föld gáz fel hasz ná lók ra a föld gáz ha tá ron ke resz tül
tör té nõ be szál lí tá sa, il let ve a föld gáz szer ve zett pi a con tör -
té nõ vá sár lá sa kö ré ben, va la mint

e) a föld gáz biz ton sá gi kész le te zés ben és az az zal
össze füg gõ te vé keny sé gek ben köz re mû kö dõ szer ve ze tek
el já rá sá ra.”

(2) Az Fbkt. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2. § E tör vény al kal ma zá sá ban
a) biz ton sá gi föld gáz tá ro ló: az a föld alat ti gáz tá ro ló,

vagy gáz kész let szem pont já ból an nak el kü lö ní tett ré sze,
amely ki zá ró lag az e tör vény sze rin ti biz ton sá gi föld gáz -
kész let tá ro lá sá ra szol gál;

b) la kos sá gi fo gyasz tó: az a fel hasz ná ló, aki a vá sá rolt
föld gázt ki zá ró lag sa ját ház tar tá sa – egy fel hasz ná lá si he -
lyet ké pe zõ, la kás cél já ra hasz nált la kó épü let, la kás, üdü lõ
vagy hét vé gi ház, to váb bá la kos sá gi cél ra hasz nált ga -
rázs – fo gyasz tá sa cél já ra hasz nál ja és az zal nem foly tat jö -
ve de lem szer zõ gaz da sá gi te vé keny sé get;

c) fel hasz ná ló: aki föld gázt sa ját fel hasz ná lás cél já ra
vá sá rol;

d) föld gáz biz ton sá gi kész le te zés: föld alat ti gáz tá ro ló -
ban vég zett nem ke res ke del mi célú föld gáz tá ro lás;

e) Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat (a továb biak ban:
ÜKSZ): az együtt mû kö dõ föld gáz rend szer tech ni kai mû -
kö dé sé re, va la mint a ke res ke del mi fo lya mat ra vo nat ko zó
fõbb sza bá lyo kat tar tal ma zó, a Hi va tal ál tal jó vá ha gyott
sza bály zat;

f) le kö tött ka pa ci tás: a föld gáz szál lí tó, a föld gáz tá ro ló
és a föld gáz el osz tó rend sze rek ér té ke sít he tõ ka pa ci tá sá nak 
az a ré sze, ame lyet adott idõ szak ra, az arra jo go sul tak a vá -
sá rolt ka pa ci tá suk ból ka pa ci tás le kö té si szer zõ dés sel le -
köt nek;

g) sza bad ka pa ci tás: a föld gáz szál lí tói, a föld gáz tá ro -
lói és a föld gá ze losz tói en ge dé lyes ál tal üze mel te tett rend -
sze rek ren del ke zés re álló mû sza ki ka pa ci tá sá nak a rend -
szer hasz ná lók ál tal, ka pa ci tás le kö té si szer zõ dés sel le nem
kö tött, a rend szer hasz ná lók ré szé re ren del ke zés re álló ré -
sze;

h) rend szer irá nyí tó: az az en ge dé lyes, aki az együtt mû -
kö dõ föld gáz rend szer irá nyí tá si és ko or di ná ci ós fel ada ta i -
nak el lá tá sá ra a Hi va tal tól en ge délyt ka pott;

i) föld gáz ter me lõ: az a gaz dál ko dó szer ve zet [Pol gá ri
Tör vény könyv 685. § c) pont], aki (amely) a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le tén föld gáz bá nyá sza ti te vé keny sé get vé -
gez;

j) föld gáz egye te mes szol gál ta tó: az az en ge dé lyes, aki
az egye te mes szol gál ta tá si cso mag kis fel hasz ná lók nak
tör té nõ ér té ke sí té sé re a Hi va tal tól en ge délyt ka pott;

k) föld gáz ke res ke dõ: az az en ge dé lyes, aki a föld gáz
üz let sze rû, el len ér ték fe jé ben, nem sa ját fel hasz ná lá si cél -
ra tör té nõ vá sár lá sá ra és ér té ke sí té sé re a Hi va tal tól en ge -
délyt ka pott;
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l) föld gáz tá ro ló en ge dé lyes: az az en ge dé lyes, aki a
föld gáz tá ro lá sá ra a Hi va tal tól en ge délyt ka pott.”

(3) Az Fbkt. 3.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az e tör vény ál tal elõ írt föld gáz biz ton sá gi kész let
el sõ sor ban a la kos sá gi fo gyasz tók biz ton sá gos föld gáz el -
lá tá sát szol gál ja, va la mint azon fel hasz ná lók el lá tá sát,
akik (ame lyek) gáz fo gyasz tá su kat más ener gia for rás ból
nem tud ják pó tol ni.”

(4) Az Fbkt. 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „ren de le té -
vel” szö veg rész he lyé be a „ha tá ro za tá val” szö veg rész lép.

(5) Az Fbkt. 5.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „ren de le té ben”
szö veg rész he lyé be a „ha tá ro za tá ban” szö veg rész  kerül.

(6) Az Fbkt. 5.  §-ának (3) be kez dé sé nek utol só mon da ta 
ha tá lyát vesz ti.

(7) Az Fbkt. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7. § (1) E tör vény alap ján kö te le zõ en a Szö vet ség tag -

já vá vá lik:
a) a Hi va tal ál tal ki adott mû kö dé si en ge déllyel ren del -

ke zõ
aa) föld gáz egye te mes szol gál ta tó,
ab) fel hasz ná lók nak föld gázt ér té ke sí tõ föld gáz ke res -

ke dõ;
b) fel hasz ná lók nak föld gázt ér té ke sí tõ föld gáz ter me lõ;
c) az a fel hasz ná ló, aki föld gázt ha tá ron ke resz tül tör té nõ

be szál lí tás sal, il let ve föld gázt szer ve zett pi a con vá sá rol.
(2) A szö vet sé gi tag ság
a) az en ge déllyel ren del ke zõk és a föld gáz ter me lõk az

e tör vény ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ban,
b) a ké sõbb en ge délyt szer zõk az en ge dé lyes sé vá lá suk

idõ pont já ban,
c) a fel hasz ná lók nak föld gázt ér té ke sí tõ föld gáz ter me -

lõk ér té ke sí tõ te vé keny sé gük meg kez dé se kor,
d) a fel hasz ná lók a föld gáz ha tá ron ke resz tül tör té nõ

elsõ be szál lí tá sá nak, il let ve a föld gáz szer ve zett pi a con
tör té nõ elsõ vá sár lá sá nak idõ pont já ban
jön lét re.

(3) A szö vet sé gi tag ság meg szû nik, ha
a) a tag en ge dé lyét a Hi va tal vissza von ja,
b) a föld gáz ter me lõ fel hasz ná lók ré szé re tör té nõ ér té -

ke sí tõ te vé keny sé gét meg szün te ti.
(4) A tag sá gi jog vi szony meg szû nik, ha a föld gáz ter me -

lõ fel hasz ná lók ré szé re tör té nõ ér té ke sí tõ te vé keny sé gét,
il let ve más tag a föld gáz ipa ri te vé keny sé gét, il let ve a fel -
hasz ná ló a föld gáz ha tá ron ke resz tül tör té nõ be szál lí tói, il -
let ve a föld gáz szer ve zett pi a con tör té nõ vá sár lá si te vé -
keny sé gét leg alább egy évig nem gya ko rol ja.”

(8) Az Fbkt. 8.  §-ának (1)–(5) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„8. § (1) A tag a föld gáz ipa ri, il let ve föld gáz ter me lõi te -
vé keny sé gé vel össze füg gés ben, il let ve a fel hasz ná ló a
föld gáz ha tá ron ke resz tül tör té nõ be szál lí tá si vagy a föld -
gáz szer ve zett pi a con tör té nõ vá sár lá si te vé keny sé ge után
a Szö vet ség ré szé re tagi hoz zá já ru lást fi zet.

(2) Tagi hoz zá já ru lást kell fi zet ni, ha
a) a föld gáz egye te mes szol gál ta tó a fel hasz ná lók nak

föld gázt ér té ke sít,
b) a föld gáz ke res ke dõ a fel hasz ná lók nak föld gázt ér té -

ke sít,
c) a föld gáz ter me lõ a fel hasz ná lók nak föld gázt ér té ke sít,
d) a fel hasz ná ló föld gázt hoz be har ma dik or szág ból,
e) a fel hasz ná ló föld gázt hoz be az Eu ró pai Unió tag ál -

la má ból,
f) a fel hasz ná ló a szer ve zett pi a con föld gázt vá sá rol.
(3) A tagi hoz zá já ru lás meg fi ze té se a (2) be kez dés a) pont -

ja ese té ben a föld gáz egye te mes szol gál ta tót, b) pont ja ese té -
ben a föld gáz ke res ke dõt, c) pont ja ese té ben a föld gáz ter me -
lõt, d)–f) pont jai ese té ben a fel hasz ná lót ter he li.

(4) A tagi hoz zá já ru lás alap ja a (2) be kez dés a)–c) pont -
ja ese tén az ér té ke sí tett föld gáz hõ mennyi sé ge, a (2) be -
kez dés d)–f) pont jai ese tén a vá sá rolt vagy im por tált föld -
gáz hõ mennyi sé ge gi ga jo u le-ban mér ve.

(5) A tagi hoz zá já ru lás fi ze té si kö te le zett ség
a) a (2) be kez dés a)–c) és az e)–f) pont jai ese té ben az

ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény sze rin ti tel je sí tés
idõ pont já ban, az el len ér ték, il let ve a rész ki fi ze té sek alap -
já ul szol gá ló mennyi ség re,

b) a (2) be kez dés d) pont ja ese té ben a bel föl di for ga lom 
szá má ra tör té nõ vám ke ze lés kor, a bel föl di for ga lom szá -
má ra vám ke zelt mennyi ség re
vo nat ko zik.”

150. § A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.)
55/D.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[Ener gia fel hasz ná lá si tá mo ga tás]
„55/D. § (1) Az ener gia fel hasz ná lá si tá mo ga tás (e § al -

kal ma zá sá ban a továb biak ban: tá mo ga tás) a gáz fo gyasz -
tás hoz, a föld gáz ala pú hõ fel hasz ná lás hoz és a táv hõ fel -
hasz ná lás hoz kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint nyúj tott tá mo ga tás. A tá mo ga tás ra az I. Fe je zet III. cí -
mét nem kell al kal maz ni.”

151. § A Bt. a kö vet ke zõ 50/C.  §-sal egé szül ki:
„Bt. 50/C. § (1) A 2004. ja nu ár 1-ét meg elõ zõ en ide gen

in gat la non meg épült és üzem be he lye zett föld gáz el osz -
tó-ve ze té kek te kin te té ben, amennyi ben azok el he lye zé sé -
re a szol gal mi (ve ze ték) jog ala pí tá sa az in gat lan-nyil ván -
tar tás ba is be jegy zett mó don nem tör tént meg, az en ge dé -
lyes 2009. de cem ber 31-ig kér he ti a szol gal mi jog nak az
in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be je gyez te té sét. A be -
jegy zés re a bá nya fel ügye let gáz el osz tó-ve ze ték re ki adott
jog erõs hasz ná lat ba vé te li en ge dély ha tá ro za ta alap ján ke -
rül het sor.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
hasz ná lat ba vé te li en ge dély ha tá ro zat nem lel he tõ fel, a bá -
nya fel ügye let az érin tett föld gáz el osz tó-ve ze té kek te kin -
te té ben fenn ma ra dá si en ge délyt ad ki, amely a szol gal mi
(ve ze ték) jog in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé se
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te kin te té ben a be jegy zés re al kal mas ok irat. A fenn ma ra dá -
si en ge dély ki adá sa so rán a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott bír ság nem al kal maz ha tó.

(3) A 2004. ja nu ár 1-je elõtt ide gen in gat la non meg épült 
és üzem be he lye zett olyan gáz el osz tó-ve ze té kek te kin te té -
ben, ame lyek ko ráb ban egy be füg gõ te lep he lyen be lül csat -
la ko zó-, il let ve fo gyasz tói ve ze ték ként mû köd tek és azok
el he lye zé sé re a szol gal mi (ve ze ték) jog ala pí tá sa az in gat -
lan-nyil ván tar tás ba is be jegy zett mó don nem tör tént meg,
vagy a szol gal mi jog ra vo nat ko zó en ge dély nem lel he tõ
fel, az en ge dé lyes 2009. de cem ber 31-ig kér he ti a szol gal -
mi jog nak az in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be je gyez te -
té sét. A be jegy zés re a bá nya fel ügye let gáz el osz tó-ve ze -
ték re ki adott jog erõs fenn ma ra dá si en ge dély ha tá ro za ta
alap ján ke rül het sor. A fenn ma ra dá si en ge dély ki adá sa so -
rán a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott bír ság nem al -
kal maz ha tó.

(4) A bá nya fel ügye let mû sza ki-biz ton sá gi okok ból jo -
go sult a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott gáz el osz tó-ve ze -
té kek te kin te té ben át ala kí tá si kö te le zett sé get elõ ír ni.

(5) A szol gal mi (ve ze ték) jog utó la gos be jegy zé se az in -
gat lan nal kap cso lat ban több let jo go kat és kö te le zett sé ge -
ket nem ke let kez tet het, így nem te remt jog ala pot kár ta la ní -
tá si igény ér vé nye sí té sé re sem.”

152. § (1) A VET. 3.  §-ának 56. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„56. Szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac: a szer ve zett vil la -

mos ener gia-pi a ci en ge dé lyes ál tal mû köd te tett, a re gi o ná -
lis vil la mos ener gia-for gal mat elõ se gí tõ ke res ke dé si rend -
szer, amely ben az ener gia ke res ke de lem és az ah hoz kap -
cso ló dó ügy le tek meg kö té se és le bo nyo lí tá sa szab vá nyo -
sí tott for má ban tör té nik;”

(2) A VET. 11. § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Az (5) be kez dés szem pont já ból figye lembe ve en dõ
tá mo ga tá sok kü lö nö sen a be ru há zá si tá mo ga tá sok, az adó -
ked vez mé nyek, va la mint a meg úju ló ener gia for rá sok
mennyi sé gé nek, il let ve ará nyá nak nö ve lé sén ke resz tül
meg ta ka rí tott azon ki bo csá tá si egy sé gek bõl ere dõ ha szon,
amely ki bo csá tá si egy sé gek hez az érin tett az üveg ház ha tá -
sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek ke res ke del mé rõl  szóló
tör vény ren del ke zé sei alap ján té rí tés nél kül ju tott. Nem
kell figye lembe ven ni a 147. § (1) be kez dé se sze rin ti szén -
ipa ri szer ke zet át ala kí tá si, va la mint át ál lá si költségtámo -
gatást.”

(3) A VET. 20.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„Az át vi te li rend szer irá nyí tó kö te les a kö vet ke zõ nap tá -
ri évre vagy azt meg ha la dó idõ táv ra vo nat ko zó an a rend -
szer szin tû szol gál ta tá sok biz to sí tá sá hoz és az át vi te li há ló -
za ti vesz te ség pót lá sá hoz szük sé ges vil la mos ener gi át és
erõ mû vi ka pa ci tást bár mely ha zai vagy kül föl di ter me lõ
vagy ke res ke dõ ál tal hoz zá fér he tõ mó don, nyil vá no san

min den év szep tem ber 20-ig vagy a szer ve zett vil la mos -
ener gia-pi a con be sze rez ni.”

(4) A VET. 50. § (3)–(4) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke -
zõ (3)–(5) be kez dé sek lép nek:

„(3) A la kos sá gi fo gyasz tók, va la mint a kis fe szült sé gen
vé te le zõ, összes fel hasz ná lá si he lyük te kin te té ben együt -
te sen 3*63 A-nál nem na gyobb csat la ko zá si tel je sít mé nyû
fel hasz ná lók jo go sul tak egye te mes szol gál ta tás ke re té ben
vil la mos ener gi át vá sá rol ni.

(4) A kü lön jog sza bály sze rin ti költ ség ve té si szerv és
köz fel ada tot el lá tó in téz mé nye, a he lyi ön kor mány zat és
köz fel ada tot el lá tó költ ség ve té si in téz mé nye, a köz fel ada -
tot el lá tó egy há zi jogi sze mély, va la mint a köz fel ada tot el -
lá tó ala pít vá nyi fenn tar tá sú in téz mény – az egye te mes
szol gál ta tó hoz tett igény be je len té se ese tén – köz szol gál ta -
tá si kö te le zett ség ke re té ben az egye te mes szol gál ta tó ra
vo nat ko zó 48.  §, va la mint e § (2) be kez dé se sze rin ti szer -
zõ dés kö té si kö te le zett ség ked vez mé nye zett je ként, az
egye te mes szol gál ta tás ra vo nat ko zó ár kép zé si sza bá lyok -
nak meg fe le lõ áron jo go sult az egye te mes szol gál ta tó val
vil la mos ener gia-vá sár lá si szer zõ dést köt ni, jo go sult to -
váb bá a vég sõ me ne dé kes jog in téz mé nye ke re té ben biz to -
sí tott el lá tás ra.

(5) Az egye te mes szol gál ta tás ra vo nat ko zó szer zõ dés
tar tal mát és meg szû né sé nek ese te it a Kor mány ren de let -
ben ha tá roz za meg.”

(5) A VET. 53.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„53. § (1) A szer ve zett vil la mos ener gia-pi a con a ter me -
lõ, a vil la mos ener gia-ke res ke dõ, az egye te mes szol gál ta tó, 
a fel hasz ná ló, va la mint a rend szer szin tû szol gál ta tá sok
biz to sí tá sá hoz és há ló za ti vesz te ség pót lá sá hoz szük sé ges
be szer zé sek te kin te té ben az át vi te li rend szer irá nyí tó és az
el osz tó há ló za ti en ge dé lyes köt het ügy le te ket, amennyi -
ben meg fe lel a szer ve zett vil la mos ener gia-pi a ci sza bály -
zat ban elõ írt fel té te lek nek, to váb bá a szer ve zett vil la mos -
ener gia-pi a ci en ge dé lyes sel a ke res ke dés re, az ügy le tek el -
szá mo lá sá ra pe dig az el szá mo lást vég zõ szer ve zet tel szer -
zõ dést kö tött.

(2) A szer ve zett vil la mos ener gia-pi a con ke res ke dõk
szá ma nem kor lá toz ha tó. A szer ve zett vil la mos ener gia-
 piaci mû kö dé si en ge dé lyes a jog sza bály ban, a ke res ke del -
mi sza bály zat ban és a szer ve zett vil la mos ener gia-pi a ci
sza bály zat ban elõ írt fel té te lek tel je sü lé se ese tén a ke res ke -
dés re jo go sult tal a szer zõ dés kö tést in do ko lat la nul nem ta -
gad hat ja meg.

(3) A szer ve zett vil la mos ener gia-pi a con for gal ma zott
ter mék, ügy let tí pus vagy ke res ke dé si mód szer be ve ze té sé -
re, meg vál toz ta tá sá ra, ki ve ze té sé re a szer ve zett vil la mos -
ener gia-pi a ci sza bály zat ren del ke zé sei irány adók.

(4) A szer ve zett vil la mos ener gia-pi a con vé gez he tõ
szár ma zé kos ügy le tek re, to váb bá más ener gi a hor dó zó nak, 
az ener gia el lá tás hoz kap cso ló dó egyéb ter mék tí pus nak
vagy va gyo ni ér té kû jog nak a szer ve zett vil la mos ener -
gia-pi ac ra tör té nõ be ve ze té sé re, va la mint az azok kal  való
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ke res ke de lem re vo nat ko zó ren del ke zé se ket – az e tör -
vény ben meg ha tá ro zot tak kal össz hang ban – kü lön jog sza -
bály tar tal maz za.

(5) Kü lön jog sza bály meg ha tá ro zott mér té kû és fel té te -
lek sze rin ti ér té ke sí té si kö te le zett sé get ír hat elõ a szer ve -
zett vil la mos ener gia-pi a con.”

(6) A VET. 55.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„55. § (1) A szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac en ge dé lye -
se a ke res ke del mi sza bály zat ha tá lya alá tar to zik, kö te les
an nak ren del ke zé se it be tar ta ni, és az ügy le tek tel je sí té se és 
el szá mo lá sa so rán kö te les az át vi te li rend szer irá nyí tó val
együtt mû köd ni. Az együtt mû kö dés rész le tes fel té te le it kü -
lön jog sza bály és a ke res ke del mi sza bály zat ha tá roz zák
meg.

(2) A szer ve zett vil la mos ener gia-pi a ci en ge dé lyes a ke -
res ke del mi sza bály zat ren del ke zé se i vel össz hang ban kö -
te les el ké szí te ni a szer ve zett vil la mos ener gia-pi a con fo lyó 
ke res ke dés sza bá lya it tar tal ma zó szer ve zett vil la mos ener -
gia-pi a ci sza bály za tot. A szer ve zett vil la mos ener gia-pi a ci
sza bály za tot és an nak mó do sí tá sa it a Hi va tal hagy ja jóvá,
el ké szí té sé nek, köz zé té te lé nek sza bá lya it kü lön jog sza -
bály tar tal maz za.

(3) A szer ve zett vil la mos ener gia-pi a ci sza bály zat ren -
del ke zé sei a szer ve zett vil la mos ener gia-pi a con tör té nõ
rész vé tel te kin te té ben és a ke res ke dés so rán kö te le zõ en al -
kal ma zan dók. A szer ve zett vil la mos ener gia-pi a ci sza bály -
za tot úgy kell ki ala kí ta ni, hogy biz to sít sa a biz ton sá gos és
át lát ha tó ke res ke dést, va la mint se gít se elõ a re gi o ná lis vil -
la mos ener gia-pi a cok ki ala kí tá sát és össze kap cso lá sát.
Amennyi ben a biz ton sá gos és át lát ha tó ke res ke dés a pi a ci
fo lya ma tok ked ve zõt len ala ku lá sa  miatt nem biz to sít ha tó,
a szer ve zett vil la mos ener gia-pi a ci en ge dé lyes jo go sult a
ke res ke dés idõ le ges fel füg gesz té sé re. A fel füg gesz tés
rész le tes sza bá lya it – a vil la mos ener gia-rend szer je len tõs
za va ra és a vil la mos ener gia-el lá tá si vál ság hely zet ese tén
al kal ma zan dó jog sza bá lyi ren del ke zé sek kel össz hang -
ban – a szer ve zett vil la mos ener gia-pi a ci sza bály zat tartal -
mazza.

(4) A szer ve zett vil la mos ener gia-pi a ci en ge dé lyes kö te -
le zõ adat szol gál ta tá sá ra és az ada tok, in for má ci ók köz zé -
té te lé re vo nat ko zó sza bá lyo kat kü lön jog sza bály és a mû -
kö dé si en ge dély tar tal maz za.

(5) A szer ve zett vil la mos ener gia-pi a ci en ge dé lyes kö te -
les ön ál ló mér leg kört ala pí ta ni és az át vi te li rend szer irá -
nyí tó val a mér leg kör mû köd te té sé re vo nat ko zó an szer zõ -
dést köt ni.”

(7) A VET. 65.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„65. § (1) Az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes a ked vez mé -
nyek biz to sí tá sa ér de ké ben a vé den dõ fo gyasz tók ról nyil -
ván tar tást ve zet, amely bõl egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó,
hogy a fo gyasz tó a ked vez mé nyek me lyik kö ré re [64. § (2) 
és (4)–(5) be kez dés] jo go sult, és ezek kö zül mely ked vez -
mé nyek igény be vé te lét kér te.

(2) A vé den dõ fo gyasz tói kör be tar to zás iga zo lá sá ra – a
64. § (3) be kez dés sze rin ti kor mány ren de let ben meg ha tá -
ro zott el té ré sek kel – a vé den dõ fo gyasz tói stá tusz ra jo go -
sí tó el lá tást meg ál la pí tó szerv a vé den dõ fo gyasz tó ké rel -
mé re iga zo lást ad ki ar ról, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor a
vé den dõ fo gyasz tó ré sze sül az adott el lá tás ban.

(3) Az el lá tást meg ál la pí tó szerv az iga zo lá son kö te les
fel tün tet ni, hogy az iga zo lás mely fel hasz ná lá si he lyen tör -
té nõ fel hasz ná lás ra ke rült ki adás ra. Ugyan azon fo gyasz tó -
nak egy ide jû leg csak egy fel hasz ná lá si hely te kin te té ben
ad ha tó ki iga zo lás.

(4) A nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé telt a fo gyasz tó nak
kell kér nie. A ké re lem ben meg kell je löl nie, hogy mi lyen e
tör vény ben, va la mint a 64. § (3) be kez dé se sze rin ti kor -
mány ren de let ben meg ha tá ro zott kü lön le ges bá nás mód,
vagy ked vez mény il le ti meg, és azok kö zül me lyik re tart
igényt. A ké re lem hez csa tol nia kell a vé den dõ fo gyasz tói
kör be tar to zás iga zo lá sá ra szol gá ló – a (2) be kez dés ben,
va la mint 64. § (3) be kez dé se sze rin ti kor mány ren de let ben
meg ha tá ro zott – ira to kat. A nyil ván tar tás ba tör tént fel vé -
tel rõl a fo gyasz tót 8 na pon be lül írás ban tá jé koz tat ni kell.

(5) A nyil ván tar tás ban ki zá ró lag az érin tett fo gyasz tó
neve, fel hasz ná lá si he lyé nek címe, ügy fél azo no sí tó ja, a
64. § (2) be kez dé sé re, il let ve (4) be kez dé sé re tör té nõ uta -
lás, a (4)–(5) be kez dés sze rin ti kü lön le ges bá nás mód ese -
tén an nak for má ja, va la mint a fo gyasz tó ál tal igény be ve -
he tõ ked vez mé nyek sze re pel het nek.

(6) A nyil ván tar tás ba tör tént fel vé telt köve tõen a vé den -
dõ fo gyasz tó min den év már ci us 31-ig kö te les a meg fe le lõ
irat tal iga zol ni, hogy vé dett sé ge to vább ra is fenn áll. Nem
kell éven kén ti iga zo lást be nyúj ta nia azon fo gya ték kal élõ
fo gyasz tó nak, aki nek ál la po tá ban – or vo si szak vé le -
ménnyel iga zol ha tó an – nem vár ha tó je len tõs ja vu lás. Ha a 
vé dett sé gét meg ala po zó kö rül mé nyek meg vál to zá sa foly -
tán a la kos sá gi fo gyasz tó már nem jo go sult a 64. § (2), il -
let ve (4)–(5) be kez dé sé ben fog lalt ked vez mé nyek re, ada -
ta it a nyil ván tar tás ból tö röl ni kell, azok nak azon ban a rög -
zí tés tõl szá mí tott 5 évig utó lag is meg ál la pít ha tó nak kell
ma rad ni uk. Az adat ke ze lõ a nyil ván tar tás ból tö rölt fo -
gyasz tót a tör lés rõl 8 na pon be lül írás ban ér te sí ti”.

(8) A VET. 89.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„89. § (1) A szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac mû köd te té -
se a je len tör vény sze rint en ge dély kö te les te vé keny ség.

(2) Szer ve zett vil la mos ener gia-pi a ci mû kö dé si en ge -
délyt jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság,
vagy az Eu ró pai Unió tag ál la má ban, il let ve az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes va la -
mely más ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ kül föl di vál lal -
ko zás bel föl dön be jegy zett fi ók te le pe kap hat.

(3) A szer ve zett vil la mos ener gia-pi a ci te vé keny ség
 fióktelep for má já ban tör té nõ vég zé se ese tén a mû kö dé si
en ge dély ki adá sát a Hi va tal a 75. § (3) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zot ta kon túl me nõ en ak kor is meg ta gad hat ja, ha

a) nincs ér vé nyes és ha tá lyos, a fel ügye le ti ha tó sá gok
köl csö nös el is me ré sén ala pu ló, to váb bá a fi ók te le pek fel -
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ügye le té re is ki ter je dõ nem zet kö zi együtt mû kö dé si meg ál -
la po dás a Hi va tal és a ké rel me zõ szék he lye sze rin ti fel -
ügye le ti ha tó ság kö zött,

b) a ké rel me zõ nem nyi lat ko zik ar ról, hogy kor lát la nul
helyt áll a fi ók te lep cég ne ve alatt ke let ke zett kö te le zett sé -
ge kért,

c) a ké rel me zõ nem nyújt ja be a szék he lye sze rin ti fel -
ügye le ti ha tó ság fi ók te lep lé te sí tés re vo nat ko zó en ge dé -
lyét, ille tõ leg hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát vagy tu do má sul -
vé te lét,

d) a ké rel me zõ nem tel je sí ti a szét vá lasz tás ra vo nat ko -
zó je len tör vény ben elõ írt sza bá lyo kat,

e) a ké rel me zõ köz pon ti ügy in té zé sé nek he lye nem a
szék he lye sze rin ti or szág ban van.

(4) A szer ve zett vil la mos ener gia-pi a ci en ge dé lyes fi zi -
kai ener gia ke res ke de lem mel össze füg gõ fel ada ta it, jo ga it
és kö te le zett sé ge it kü lön jog sza bály, va la mint an nak ke re -
tei kö zött a mû kö dé si en ge dély és a ke res ke del mi sza bály -
zat tar tal maz za.

(5) A szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac mû köd te té sé re
vo nat ko zó en ge dély 10 évre szól és meg hosszab bít ha tó.”

(9) A VET. 101.  §-ának c) pont ja he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

[A 100.  §-ban meg fo gal ma zott füg get len ség biz to sí tá sá -
hoz leg alább a kö vet ke zõ kö ve tel mé nyek tel je sí té se szük sé -
ges:]

„c) Az át vi te li rend szer irá nyí tá si, ille tõ leg az el osz tá si
te vé keny sé get el lá tó gaz da sá gi tár sa ság nak a Gt.
21.  §-ában meg ha tá ro zott ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, a Gt.
32.  §-a sze rin ti cég ve ze tõ je a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény 188.  §-ában meg ha tá ro zott
ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló ja, a Gt. 37.  §-a sze rin ti ügy -
dön tõ fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja, va la mint a gaz da sá gi
tár sa ság en ge dély esi te vé keny sé get el lá tó szer ve ze ti egy -
sé gé nek ve ze tõi mun ka fel té te le it, ha tás kö re it, be szá mo lá -
si kö te le zett sé ge it oly mó don kell ki ala kí ta ni és rög zí te ni,
hogy a füg get len dön tés ho za tal biz to sí tott le gyen;”

(10) A VET. 101.  §-ának g)–h) pont jai he lyé be az aláb bi 
ren del ke zé sek lép nek:

(A 100.  §-ban meg fo gal ma zott füg get len ség biz to sí tá -
sá hoz leg alább a kö vet ke zõ kö ve tel mé nyek tel je sí té se
szük sé ges:)

„g) A há ló za ti en ge dé lyes ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, cég -
ve ze tõ je, ügy dön tõ fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja és ve ze tõ 
ál lá sú mun ka vál la ló ja dí ja zá sát, il let ve mun ka bé rét és
egyéb jut ta tá sa it nem le het a ver ti ká li san in teg rált vál lal -
ko zás nem át vi te li rend szer irá nyí tói vagy elosz tói te vé -
keny sé gé nek ered mé nyes sé gé tõl füg gõ en meg ha tá roz ni;

h) A há ló za ti en ge dé lyes ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, ügy -
dön tõ fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja és ve ze tõ ál lá sú mun -
ka vál la ló ja a po zí ci ó ja, il let ve mun ka vi szo nya meg szû né -
sét kö ve tõ egy éven be lül csak a Hi va tal jó vá ha gyá sá val
le het más en ge dé lyes ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, ügy dön tõ
fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja vagy ve ze tõ ál lá sú mun ka -
vál la ló ja, ez nem érin ti a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló

1992. évi XXII. tör vény 3.  §-ának (6) be kez dé se sze rint a
mun ka vi szony meg szû né sét kö ve tõ kö te le zett ség fe jé ben
járó el len ér té ket;”

(11) A VET. XIII. Fe je ze té nek he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„XIII. Fejezet

A VILLAMOSENERGIA-PIACI VERSENY
ELÕSEGÍTÉSE

106. § (1) A ha zai ter me lõi ka pa ci tá sok hoz  való hoz zá -
fé rés biz to sí tá sa ér de ké ben a 20 MW-ot meg ha la dó név le -
ges tel je sí tõ ké pes sé gû ter me lõi en ge dé lyes és a ter me lõi
ka pa ci tás sal, il let ve ener gi á val ren del ke zõ vil la mos ener -
gia-ke res ke dõ a kö vet ke zõ nap tá ri évre ren del ke zé sé re
álló – tárgy év szep tem ber 25-éig más mó don nem ér té ke sí -
tett – sza bad ka pa ci tást és ener gi át – a (7) be kez dés sze rin ti 
el té rés sel – kö te les nyil vá no san, min den ki szá má ra hoz zá -
fér he tõ mó don ér té ke sí te ni. Több ter me lõi en ge dé lyes és
vil la mos ener gia-ke res ke dõ (a továb biak ban együtt: ér té -
ke sí tés re kö te le zett) kö zös el já rás ke re té ben is ér té ke sít he -
ti a ren del ke zé sé re álló sza bad ka pa ci tást és ener gi át.

(2) Az ér té ke sí tés re kö te le zett tárgy év ok tó ber 1-jé ig jó -
vá ha gyás ra be nyújt ja a Hi va tal hoz az ér té ke sí te ni kí vánt
mennyi sé get, és az ér té ke sí tés rész le tes sza bá lya it. A Hi -
va tal e be kez dés sze rin ti jó vá ha gyás ra irá nyu ló el já rá sá -
nak ügy in té zé si ha tár ide je 20 nap.

(3) Az ér té ke sí tés re kö te le zett tárgy év ok tó ber 25-ig
nyil vá nos ság ra hoz za az (1) be kez dés sze rint ér té ke sí tés re
ke rü lõ ka pa ci tást és ener gia mennyi sé get, va la mint az ér té -
ke sí tés Hi va tal ál tal jó vá ha gyott sza bá lya it.

(4) A Hi va tal a jó vá ha gyás ra be nyúj tott ér té ke sí té si sza -
bá lyo kat hi va tal ból mó do sít hat ja, ha azok aka dá lyoz zák a
ha té kony ver senyt, vagy egyes fel hasz ná lók kal, en ge dé -
lye sek kel szem ben in do ko lat lan meg kü lön böz te té sek al -
kal ma zá sát te szi le he tõ vé.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti ér té ke sí té si kö te le zett ség a
szer ve zett vil la mos ener gia-pi a con tör té nõ ér té ke sí tés út ján is
tel je sít he tõ. A szer ve zett vil la mos ener gia-pi a con tör té nõ ér -
té ke sí tés ese tén a (2)–(4) be kez dés ben fog lal ta kat nem kell
al kal maz ni, a szer ve zett vil la mos ener gia-pi a con tör té nõ ér té -
ke sí tés rõl az ér té ke sí tés re kö te le zett tárgy év ok tó ber 1-jé ig
nyi lat ko zik a Hi va tal nak. A nyi lat ko za tot hi telt ér dem lõ do -
ku men tum mal alá kell tá masz ta ni.

(6) Az e § sze rin ti ér té ke sí té si kö te le zett ség nem vo nat -
ko zik a 9. § sze rin ti kö te le zõ át vé te li rend szer ke re té ben
ér té ke sí tett vil la mos ener gi á ra.

(7) Az ér té ke sí tés re kö te le zet tek a ré szük re a 108. § sze -
rint elõ írt kö te le zett sé ge ket az (1) be kez dés sze rin ti el já rás 
so rán is kö te le sek tel je sí te ni.

107. § (1) A Hi va tal a ha tá sos pi a ci ver seny elõ se gí té se,
a pi a ci erõ fö lénnyel  való vissza élés egyes for má i nak meg -
elõ zé se, va la mint a fel hasz ná lók ér de ke i nek a vé del me
cél já ból pi ac elem zést vé gez

1. a vil la mos ener gia nagy ke res ke de lem pi a ca in,
2. a vil la mos ener gia kis ke res ke de lem pi a ca in,
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3. a rend szer szin tû szol gál ta tá sok nyúj tá sát, to váb bá az
át vi te li-, il let ve el osz tó há ló za ti vesz te ség pót lá sát biz to sí -
ta ni hi va tott tel je sít mény és ener gia pi a ca in.

(2) Amennyi ben a pi ac elem zés alap ján az azo no sí tott
va la mely pi a con a ver seny nem kel lõ en ha té kony, a Hi va -
tal je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes ként azo no -
sít hat ja azt az en ge dé lyest, ame lyik egye dül vagy más
 piaci sze rep lõ vel kö zö sen pi a ci erõ fö lény ben, azaz olyan
pi a ci hely zet ben van, amely le he tõ vé te szi, hogy te vé keny -
sé gét a ver seny tár sa i tól, va la mint a fel hasz ná lók tól nagy -
mér ték ben füg get le nül foly tas sa.

(3) A je len tõs pi a ci erõ meg ál la pí tá sa so rán a Hi va tal
figye lembe ve szi:

a) az en ge dé lyes nek az adott piac föld raj zi te rü le tén, il -
let ve a kap cso ló dó pi a co kon  való je len lé tét, amennyi ben
az adott érin tett piac és a kap cso ló dó piac kö zöt ti kap cso -
lat ból ere dõ en az en ge dé lyes az egyik pi a con fenn ál ló gaz -
da sá gi ere jét át vi he ti a má sik pi ac ra, és ez zel gaz da sá gi
ere jét erõ sít he ti,

b) az en ge dé lyes mé re tét és pi a ci ré sze se dé sét az adott
pi a con,

c) az en ge dé lyes és az ál ta la a tisz tes ség te len pi a ci ma -
ga tar tás és a ver seny kor lá to zás ti lal má ról  szóló 1996. évi
LVII. tör vény sze rint irá nyí tott vál la la tok, vagy az õt irá -
nyí tó vál la lat, ille tõ leg az en ge dé lyest irá nyí tó vál la lat ál -
tal irá nyí tott vál la la tok te vé keny sé gi kö rét, a ver ti ká lis in -
teg rá ci ót és az azo no sí tott pi a cok kap cso ló dá si sa já tos sá -
ga it, a ter mék di ver zi fi ká ci ót, va la mint a cso mag ban ér té -
ke sít he tõ ter mé kek, szol gál ta tá sok kö rét,

d) a pi ac ra lé pé si kor lá to kat és a nö ve ke dé si és ter jesz ke -
dé si kor lá to kat,

e) a ki egyen lí tõ vá sár ló erõ hi á nyát vagy ala csony szint jét,
f) a le het sé ges ver seny hi á nyát,
g) a mé ret- és te vé keny ség-gaz da sá gos sá got,
h) a ke res let és kí ná lat vi szo nyát.
(4) A pi a cok te rü le ti meg ha tá ro zá sá ra, va la mint a pi a ci

ver seny ha té kony sá gá nak elem zé sé re, a nem kel lõ en ha té -
kony pi a co kon a je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé -
lye sek azo no sí tá sá ra és a 110–111.  §-ok sze rin ti kö te le -
zett sé gek tar tal má ra, al kal ma zá si fel té te le i re vo nat ko zó
elõ írásokat kü lön jog sza bály tar tal maz za.

(5) E fe je zet al kal ma zá sá ban:
a) vil la mos ener gia nagy ke res ke de lem az olyan ke res -

ke de lem, amely nek so rán vil la mos ener gi át nem köz vet le -
nül a fel hasz ná ló nak ér té ke sí te nek,

b) vil la mos ener gia kis ke res ke de lem az olyan ke res ke -
de lem, amely nek so rán vil la mos ener gi át köz vet le nül a
fel hasz ná ló nak ér té ke sí te nek,

c) a rend szer szin tû szol gál ta tá sok nyúj tá sát, to váb bá az
át vi te li-, il let ve el osz tó há ló za ti vesz te ség pót lá sát biz to sí -
ta ni hi va tott tel je sít mény és ener gia pi a ca az olyan ke res -
ke de lem, amely nek so rán tel je sí tõ ké pes sé get, il let ve vil la -
mos ener gi át köz vet le nül az át vi te li rend szer irá nyí tó nak és 
az el osz tó há ló za ti en ge dé lye sek nek ér té ke sí te nek.

108. § A Hi va tal az azo no sí tott je len tõs pi a ci erõ vel ren -
del ke zõ en ge dé lye sek re a 110–111.  §-ok és a kü lön jog -

sza bály ren del ke zé sei sze rint meg ha tá ro zott kö te le zett sé -
gek kö zül az adott pi a con a kel lõ en ha tá sos és fenn tart ha tó
ver seny ki ala ku lá sá nak elõ se gí té sé hez és a fel hasz ná lói
ér de kek vé del mé hez iga zo dó, in do kolt és ará nyos mér té kû 
kö te le zett sé get vagy kö te le zett sé ge ket ír elõ.

109. § (1) A Hi va tal a pi ac elem zést az érin tett pi a co kon
szük ség sze rint, de leg alább az elõ zõ pi ac elem zé si el já rás
be fe je zé sét kö ve tõ há rom éven be lül is mé tel ten el vég zi.

(2) Amennyi ben va la mely érin tett pi a con fenn ál ló ver -
seny meg íté lé se szem pont já ból je len tõs kö rül mény jut tu -
do má sá ra, a Hi va tal a pi ac elem zést ha la dék ta la nul le foly -
tat ja.

(3) A pi ac elem zés le foly ta tá sát az adott érin tett pi a con
en ge déllyel ren del ke zõ pi a ci sze rep lõ is ké rel mez he ti,
amennyi ben az adott pi a con a ver seny kö rül mé nyei a leg -
utol só pi ac elem zés óta lé nye ge sen és alap ve tõ en meg vál -
toz tak, va la mint a Hi va tal leg utol só vo nat ko zó ha tá ro za tá -
nak meg ho za ta la óta leg alább egy év el telt.

(4) A (3) be kez dés ben fog lalt ké re lem el bí rá lá sa kor a
Hi va tal ér té ke li a pi ac elem zés le foly ta tá sá nak szük sé ges -
sé gét, va la mint erre vo nat ko zó an ál lás fog la lást kér a Gaz -
da sá gi Ver seny hi va tal tól. A pi ac elem zés le foly ta tá sát el -
uta sí tó ha tá ro za tot rész le te sen in do kol ni kell.

110. § (1) A Hi va tal a 107. § (1) be kez dés sze rin ti pi a co -
kon a je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes szá má ra
a ha té kony és a fenn tart ha tó ver seny elõ moz dí tá sa, va la -
mint a fel hasz ná lói ér de kek vé del me ér vé nye sí té sé hez
szük sé ges mér ték ben

a) át lát ha tó mû kö dést biz to sí tó kö te le zett sé ge ket ír hat
elõ, amely meg ha tá ro zott in for má ci ók, így kü lö nö sen
szám vi te li és mû sza ki in for má ci ók, ér té ke sí té si szer zõ dé -
sek meg ha tá ro zott ada tai, a szol gál ta tás nyúj tá sá nak és
igény be vé te lé nek fel té te lei, va la mint az árak nyil vá nos -
ság ra ho za ta lá ra vo nat ko zik,

b) az en ge dé lyes azo nos jel le gû ügy le tei te kin te té ben,
az egyen lõ el bá nás biz to sí tá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé -
ge ket ír hat elõ, kü lö nö sen a szer zõ dé sek lé nye ges tar tal mi
ele mei kö ré ben al kal ma zott in do ko lat lan meg kü lön böz te -
tés tõl  való tar tóz ko dást, ide ért ve olyan árak, fi ze té si ha tár -
idõk, meg kü lön böz te tõ el adá si vagy vé te li fel té te lek vagy
mód sze rek al kal ma zá sát, ame lyek egyes üz let fe lek nek
hát rányt okoz nak a ver seny ben, va la mint a szer zõ dés kö tés 
olyan kö te le zett sé gek vál la lá sá tól tör té nõ füg gõ vé té te lét,
ame lyek ter mé sze tük nél fog va, il let ve a szo ká sos szer zõ -
dé si gya kor lat ra fi gye lem mel nem tar toz nak a szer zõ dés
tár gyá hoz,

c) amennyi ben a ha té kony ver seny hi á nya azt ered mé -
nyez he ti, hogy az érin tett en ge dé lyes in do ko lat la nul ma gas
vagy ala csony dí ja kat al kal maz hat, ár kor lá tok vagy költ ség -
ala pú ár kép zés al kal ma zá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé get ír hat 
elõ, mely nek so rán költ ség szá mí tá si és díj kép zé si mód szer
al kal ma zá sát, il let ve a dí jak el len õriz he tõ sé gé nek fel té te le it
is meg ha tá roz hat ja. A költ ség ala pú ár kép zés al kal ma zá sá ra
vo nat ko zó kö te le zett sé gek kez de mé nye zé sé nél és meg ha tá -
ro zá sá nál figye lembe kell ven ni az en ge dély esi te vé keny ség
vég zé sé vel össze füg gés ben fel me rült in do kolt költ sé ge ket,
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be fek te té se ket, és biz to sí ta ni kell ezek mél tá nyos meg té rü lé -
sét. A 111. § (5) be kez dé se sze rin ti aján lat té te li kö te le zett ség
ki vé te lé vel ár kor lát vagy költ ség ala pú ár kép zés al kal ma zá sá -
ra vo nat ko zó kö te le zett sé get a Hi va tal ter me lõi en ge dé lyes -
nek nem ír hat elõ.

(2) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti kö te le zett ség ese -
tén a kö te le zett en ge dé lyes a Hi va tal ha tár idõ ki tû zé sé vel
tett fel hí vá sá ra kö te les tá jé koz ta tást adni az (1) be kez dés
c) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sé -
re vo nat ko zó ada tok ról. Ha az en ge dé lyes az adat szol gál -
ta tá si kö te le zett sé gé nek ha tár idõ ben nem tesz ele get, vagy
 valótlan ada tot kö zöl, el já rá si bír ság ki sza bá sá nak van
 helye.

111. § (1) A 107. § (1) be kez dés 1. pont ja sze rin ti pi a con 
je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes szá má ra a Hi -
va tal meg sza bott idõ kö zön ként meg tar tan dó nyil vá nos
auk ció meg tar tá sát ír hat ja elõ. Az auk ció gya ko ri sá gát és
az ér té ke sí tés re ke rü lõ ka pa ci tás, il let ve ener gia mennyi sé -
gét a Hi va tal ha tá roz za meg. A Hi va tal elõ ír hat ja to váb bá a 
szer ve zett vil la mos ener gia-pi a con ke resz tül tör té nõ ér té -
ke sí tést.

(2) A Hi va tal a 107. § (1) be kez dés 1. és 2. pont ja sze rin -
ti pi a con je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes nek
elõ ír ja az át lát ha tó ság biz to sí tá sa ér de ké ben a ha tá ro za tá -
ban fog lal tak nak meg fe le lõ bon tá sú és rész le te zett sé gû
–  így kü lö nö sen a szol gál ta tá si árat, a fi ze té si for má kat,
va la mint adott eset ben a szol gál ta tó-vál tás hoz kap cso ló dó
ügy in té zé si kö te le zett sé ge ket tar tal ma zó – min ta aján lat
ké szí té sét. A min ta aján lat ké szí té sé re kö te les en ge dé lyes a 
jog sza bály ban meg ha tá ro zott, il let ve a pi ac elem zést köve -
tõen a Hi va tal ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek kel köz zé tett
min ta aján la tá hoz an nak ha tá lya alatt köt ve van, at tól a má -
sik szer zõ dõ fél be le egye zé sé vel sem tér het el.

(3) A Hi va tal a 107. § (1) be kez dés 1. és 2. pont ja sze rin -
ti pi a con je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes szá -
má ra a 110. § (1) be kez dés c) pont já nak meg fele lõen elõ írt
kö te le zett ség cél já nak el éré se ér de ké ben meg tilt hat ja

a) az en ge dé lyes nek az Szt. tör vény sze rin ti kap csolt
vál lal ko zá sa ver seny hely ze té nek ja ví tá sa ér de ké ben a
kap csolt vál lal ko zás ver seny tár sa i val szem ben in do ko lat -
la nul ma gas árak al kal ma zá sát,

b) a ver seny tár sak pi ac ra lé pé sét vagy a ver senyt aka dá -
lyo zó, nem a ver seny tár sa ké hoz vi szo nyí tott na gyobb ha -
té kony sá gon ala pu ló, in do ko lat la nul ala csony árak al kal -
ma zá sát,

c) az egyes fel hasz ná lók in do ko lat lan meg kü lön böz te -
té sét, vagy

d) az in do ko lat lan áru kap cso lás al kal ma zá sát.
(4) A 107. § (1) be kez dés 1. és 2. pont ja sze rin ti pi a con

je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes nek, amennyi -
ben az en ge dé lyes ver ti ká li san in teg rált vil la mos ener -
gia-ipa ri vál lal ko zás tag ja, a 101. § sze rin ti szét vá lasz tá si
kö te le zett sé ge ken túl a Hi va tal elõ ír hat ja az in teg rált vil la -
mos ener gia-ipa ri vál lal ko zás olyan bel sõ át szer ve zé sét,
hogy az en ge dé lyes nek ne le gyen ré sze se dé se át vi te li
rend szer irá nyí tó ban, il let ve el osz tó ban.

(5) A Hi va tal a 107. § (1) be kez dés 3. pont ja sze rin ti pi a -
con je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes nek az át -
vi te li rend szer irá nyí tó és az el osz tó ezi rá nyú fel hí vá sa ese -
té re vo nat ko zó költ ség ala pú ár kép zés mel let ti aján lat té te li
kö te le zett sé get ír elõ.

112. § A 107. § sze rin ti pi ac elem zés el vég zé sé vel kap -
cso lat ban a je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lye sek
azo no sí tá sá val és a rá juk vo nat ko zó kö te le zett sé gek elõ -
írásával kap cso la tos el já rá sok so rán a Hi va tal a ver seny ha -
tó ság gal együtt mû kö dik, szak mai ál lás pont ját figye lembe
ve szi, amennyi ben at tól el tér, an nak in do ka it a ha tá ro zat
in do ko lá sá ban meg je lö li.

113. § (1) A 107. § (2) és a 108. § alap ján le foly ta tott el -
já rás ered mé nye ként meg ho zott dön té sét a Hi va tal egy ha -
tá ro zat ba is fog lal hat ja. Aki nek jo gát vagy jo gos ér de két a
Hi va tal ál tal az e fe je zet sze rin ti ügy ben ho zott ha tá ro zat
érin ti, ke re set tel kér he ti a bí ró ság tól an nak felülvizs -
gálatát.

(2) A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a ha tá ro zat vég re haj tá -
sá ra nincs ha lasz tó ha tá lya. A vég re haj tás felfüggeszté -
sérõl a bí ró ság ké re lem re, il let ve hi va tal ból vég zés sel
 határoz.

(3) A bí ró ság nak a Hi va tal ha tá ro za tá nak fe lül vizs gá la -
ta irán ti ke re set alap ján in dult el já rá sá ra a Pol gá ri per rend -
tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény (a továb biak ban: Pp.)
XX. fe je ze tét az e tör vény sze rin ti el té ré sek kel kell al kal -
maz ni.

114. § (1) A ke re set le ve let a ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl
szá mí tott 15 na pon be lül kell be nyúj ta ni a Hi va tal hoz. A
ke re set le vél ben nyi lat koz ni kell ar ról is, hogy a fel pe res
ké ri-e tár gya lás tar tá sát.

(2) A Hi va tal a ke re set le ve let – az ügy ira ta i val és a Pp.
330.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko za tá val együtt – 
a ke re set le vél be ér ke zé sé tõl szá mí tott 5 na pon be lül to váb -
bít ja a bí ró ság nak. A Hi va tal nak a nyi lat ko zat ban kö zöl nie 
kell, ké ri-e tár gya lás tar tá sát.

(3) A bí ró ság a ke re set le vél kéz be sí té sé vel egy ide jû leg

a) írás ban köz li a Hi va tal nyi lat ko za tát a fel pe res sel;

b) ha tár idõ tû zé sé vel fel hív ja nyi lat ko zat té tel re és tá jé -
koz tat ja a be avat ko zás le he tõ sé gé rõl a jog or vos la ti el já rás -
ban sze re pelt azon ér de kel te ket, akik re néz ve a Hi va tal ha -
tá ro za ta ren del ke zést tar tal maz.”

(12) A VET 116.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Nem kell a Ha tó ság 115.  §-ban meg ha tá ro zott en -
ge dé lyét kér ni

a) az 50 kVA-nál nem na gyobb név le ges tel je sí tõ ké pes -
sé gû kis erõ mû épí té sé hez,

b) A 0,5 MW-nál nem na gyobb név le ges tel je sí tõ ké pes -
sé gû kis erõ mû épí té sé hez, ha az nem csat la ko zik vil la mos -
mû höz,

c) a ma gán ve ze ték re, ha a tel jes ma gán ve ze ték egy épü -
le ten be lül he lyez ke dik el,

d) a csat la ko zó be ren de zés re.”
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(13) A VET 131.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A be ru há zó ide gen in gat la non erõ mû épí té sé re ab -
ban az eset ben kér he ti a Ha tó ság tól az épí té si en ge dély
meg adá sát, ha az erõ mû el he lye zé sé re szol gá ló in gat lan ra
vo nat ko zó épí té si jo go sult sá gát hi telt ér dem lõ mó don kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ok irat tal iga zol ja.

(2) A kü lön tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint a ter -
me lõi en ge dé lyes vagy a be ru há zó szol gal mi jog ala pí tá sát 
kér he ti az erõ mû cél já ra szol gá ló füg gõ pá lya (füg gõ sín,
sod rony kö tél pá lya) és tar tó szer ke ze te i nek, köz vet len ve -
ze ték, va la mint a bá nyá tól, a szén hid ro gén me zõ tõl to váb -
bá a meg úju ló ener gia for rás tól a ter me lõi en ge dé lyes hez
el sõd le ges ener gia for rást szál lí tó szál lí tó sza lag, szén hid -
ro gén szál lí tó ve ze ték ide gen in gat la non tör té nõ el he lye zé -
sé hez és üze mel te té sé hez.”

(14) A VET 132.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„132. § (1) Az 50 MW fe let ti tel je sít mé nyû erõ mû vek és 
a meg úju ló ener gia for rást hasz no sí tó erõ mû vek ter me lõi
ve ze té ke i nek ide gen in gat la non tör té nõ el he lye zé sé re a
be ru há zó vagy a ter me lõi ve ze ték en ge dé lye se ja vá ra a
Ha tó ság ve ze ték jo got en ge dé lyez het, ha az in gat lan hasz -
ná la tát az lé nye ge sen nem aka dá lyoz za. A be ru há zó vagy
a ter me lõi ve ze ték en ge dé lye se a ve ze ték jo gi en ge dély
alap ján a 122. § (2) be kez dé sé ben, a 124–126.  §-ban fog -
lalt jo gok kal bír és az ezek ben a ren del ke zé sek ben meg ha -
tá ro zott kö te le zett sé gek ter he lik.

(2) A be ru há zó, il let ve a ter me lõi, ma gán- vagy köz vet -
len ve ze ték en ge dé lye se, az (1) be kez dés ben nem em lí tett
ter me lõi ve ze ték, ma gán ve ze ték vagy köz vet len ve ze ték
ide gen in gat la non tör té nõ el he lye zé sé re az ide gen in gat lan 
tu laj do no sá val a Ptk. ren del ke zé sei sze rint kö tött meg ál la -
po dás bir to ká ban kér he ti a Ha tó ság tól az épí té si en ge dély
meg adá sát.”

(15) A VET 142.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) A ki hir de tett rend szer hasz ná la ti dí ja kat leg ma ga -
sabb árak nak kell te kin te ni. A leg ma ga sabb ár tól le fe lé
meg kü lön böz te tés-men te sen, elõ re nyil vá nos ság ra ho zott
mó don el le het tér ni. A leg ma ga sabb ár a vil la mos ener -
gia-rend szer hasz ná la tát biz to sí tó szol gál ta tás szín vo na lá -
nak, mi nõ sé gé nek meg fele lõen kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott mó don al kal maz ha tó.”

(16) A VET 159.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ -
ren del ke zés lép:

[A Hi va tal a vil la mos ener gia-el lá tás sal, a vil la mos -
ener gia-el lá tás biz ton sá gá nak és a vil la mos ener gia-pi ac
ha té kony mû kö dé sé nek fel ügye le té vel, to váb bá az egyen lõ
bá nás mód kö ve tel mé nye i nek ér vé nye sí té sé vel, és a ha tá -
sos ver seny elõ se gí té sé vel kap cso la tos fel ada tai kö ré ben]

„c) jó vá hagy ja a vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za to -
kat, a szer ve zett vil la mos ener gia-pi a ci sza bály za tot, va la -
mint azok mó do sí tá sát, il let ve e tör vény ben meg ha tá ro zott 
ese tek ben hi va tal ból mó do sít ja, vagy vissza von ja azo kat,”

(17) A VET 168.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé se lép:

„(4) A Hi va tal el já rá sa so rán az ügy in té zés ha tár ide je
a) amennyi ben e tör vény el té rõ ren del ke zést nem tar -

tal maz, 90 nap,
b) amennyi ben a Hi va tal
ba) a há ló zat hoz  való csat la ko zás ra, vagy a há ló zat hoz

 való hoz zá fé rés re vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér té se
ügyé ben, va la mint

bb) a 159. § s)–sz) pont ja i ban meg ha tá ro zott ha tás kö ré -
ben, jár el, 60 nap,

c) a kor lá to zott vil la mos ener gia ke res ke del mi en ge dé -
lye zé si ügyek ben 30 nap,

d) amennyi ben a Hi va tal a ha tár ke resz te zõ ka pa ci tá sok
el osz tá sá nak, az 1228/2003/EK ren de let 6. cik ke sze rin ti
ke ze lé sé re vo nat ko zó el já rás sal össze füg gés ben a rend -
szer hasz ná ló ké rel mé re in dult el já rás ban jár el, 30 nap,

e) amennyi ben a Hi va tal a 107. § (2) be kez dés vagy a
108. § alap ján jár el 180 nap, amely egy al ka lom mal
90 nap pal meg hosszab bít ha tó.”

(18) A VET 170.  §-a (1) be kez dé sé nek 18. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„18. a je len tõs pi a ci erõ meg ál la pí tá sa szem pont já ból

re le váns pi a cok te rü le ti meg ha tá ro zá sá ra, a pi a ci ver seny
ha té kony sá gá nak elem zé sé re, a nem kel lõ en ha té kony
 piacokon a je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lye sek
azo no sí tá sá ra és a 110–111.  §-ok sze rin ti kö te le zett sé gek
tar tal má ra, al kal ma zá si fel té te le i re, va la mint a 106. § sze -
rin ti ér té ke sí té si kö te le zett ség tel je sí té sé re, a tel je sí tés el -
len õr zé sé re, az ér té ke sí té si sza bá lyok kö te le zõ for mai és
tar tal mi ele me i re vo nat ko zó rész le tes elõ írásokat,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(19) A VET 170.  §-a (1) be kez dé sé nek 20. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„20. a szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac mû kö dé sé re, en -

ge dé lye zé sé re, a szer ve zett vil la mos ener gia-pi a ci en ge dé -
lyes nek az ener gia ke res ke de lem fi zi kai tel je sí té sû ügy le -
te i vel össze füg gõ fel ada ta i ra, jo ga i ra és kö te le zett sé ge i re
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat, to váb bá a szer ve zett vil -
la mos ener gia-pi a ci sza bály zat el ké szí té sé nek, köz zé té te -
lé nek rend jét, a szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac en ge dé -
lye se és az át vi te li rend szer irá nyí tó együtt mû kö dé sé nek
sza bá lya it,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(20) A VET 170.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
41. pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„41. Az egye te mes szol gál ta tás ke re té ben tör té nõ vil la -

mos ener gia-vá sár lás hoz  való jo go sult ság szem pont já ból
az egye te mes szol gál ta tó hoz tett igény be je len té sük ese tén
köz szol gál ta tás ra jo go sult köz pon ti költ ség ve té si szer vek
és köz fel ada tot el lá tó in téz mé nyek, he lyi ön kor mány za tok 
köz fel ada tot el lá tó költ ség ve té si in téz mé nyei, köz fel ada -
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tot el lá tó egy há zi jogi sze mé lyek, va la mint köz fel ada tot
el lá tó ala pít vá nyi fenn tar tá sú in téz mé nyek kö rét”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(21) A VET 170.  §-a (2) be kez dé sé nek 11. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy]
„11. a csat la ko zá si dí ja kat, a rend szer hasz ná la ti dí ja kat,

a há ló za ti en ge dé lye sek ál tal nyúj tott szol gál ta tás mi nõ sé -
gé nek a rend szer hasz ná la ti dí ja kon ke resz tül tör té nõ ösz -
tön zé se sza bá lya it, a szol gál ta tás mi nõ ség rom lá sa ese tén
az el osz tó há ló za ti en ge dé lye sek ál tal al kal maz ha tó ala -
cso nyabb rend szer hasz ná la ti dí ja kat, az el osz tá si díj ból
szár ma zó be vé tel el osz tó há ló za ti en ge dé lye sek kö zöt ti
meg osz tá sá ra vo nat ko zó ki egyen lí tõ me cha niz mus rész le -
tes sza bá lya it, va la mint az egyes dí jak al kal ma zá sá nak fel -
té te le it,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(22) A VET 170.  §-ának (2) be kez dé sé nek 9–10., va la -
mint 12. pont ja ha tá lyát vesz ti.

(23) A VET 170. § a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) Fel ha tal ma zást kap az ipar ügye kért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy

1. a csat la ko zó-, össze kö tõ és fel hasz ná lói be ren de zé -
sek, va la mint a po ten ci á li san rob ba nás ve szé lyes kö zeg ben 
mû kö dõ vil la mos be ren de zé sek és vé del mi rend sze rek
mû sza ki-biz ton sá gi mi nõ sí té sé nek, meg fe le lõ ség-ér té ke -
lé sé nek, for ga lom ba ho za ta lá nak, va la mint üzem be he lye -
zé sé nek sza bá lya it,

2. a mû sza ki-biz ton sá gi szem pont ból je len tõs mun ka -
kö rök be töl té sé hez szük sé ges szak mai ké pe sí tést és gya -
kor la tot,

3. a vil la mos mû, ter me lõi, fel hasz ná lói vagy köz vet len
ve ze ték mû sza ki-biz ton sá gi kö ve tel mé nye it
ren de let ben ál la pít sa meg.”

(24) A VET 176. § (6) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(25) A VET 177.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„177. § Amennyi ben a szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac
mû köd te té sé re 2008. jú ni us 30. nap já ig en ge dély ké rel met
nem nyúj ta nak be, úgy a Hi va tal az át vi te li rend szer irá nyí -
tót ha tá ro zat ban az en ge dély ké re lem be nyúj tá sá ra kö te lez -
he ti. A Hi va tal kö te le zé sé nek az át vi te li rend szer irá nyí tó
az ál ta la ala pí tott egy sze mé lyes vagy köz vet len be fo lyást
biz to sí tó több sé gi tu laj do ná ban levõ jogi sze mé lyi ség gel
ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság út ján kö te les ele get ten ni.
Eb ben az eset ben az 54. § (1)–(2) be kez dé sek ben elõ írt tu -
laj do no si kor lá tok át me ne ti leg nem ér vé nye sül nek. A
szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac elsõ po zi tív mér leg sze -
rin ti ered ménnyel le zárt üz le ti évét köve tõen a Hi va tal
éven te meg vizs gál ja az át vi te li rend szer irá nyí tó szer ve zett 
vil la mos ener gia-pi ac lét re ho zá sá val össze füg gõ be fek te -
té sei meg té rü lé sé nek ala ku lá sát. Amennyi ben a Hi va tal
meg ál la pít ja az át vi te li rend szer irá nyí tó szer ve zett vil la -

mos ener gia-pi ac lét re ho zá sá val össze füg gõ be fek te té se i -
nek meg té rü lé sét, ha tá ro zat ban kö te le zi az át vi te li rend -
szer irá nyí tót rész vé nye i nek el ide ge ní té sé re oly mó don,
hogy meg fe lel jen az 54. § (2) be kez dés ren del ke zé se i nek.”

153. § A he lyi adók ról  szóló 1990. évi C. tör vény 52. §
31. pont já nak c) pont já ban és Mel lék le té nek 2.2. pont já -
nak fel ve ze tõ szö ve gé ben a „köz üze mi szol gál ta tó” szö -
veg rész he lyé be az „egye te mes szol gál ta tó” szö veg rész
lép, egy ide jû leg a Mel lék let 2.2. pont já nak a) al pont já ban
a „vagy köz üze mi” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

154. § (1) A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör -
vény 56.  §-a (2) be kez dé sé nek d)–g), va la mint i) pont ja ha -
tá lyát vesz ti.

(2) A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
56.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Az ipar ügye kért fe le lõs mi nisz ter ren de let ben ál la -
pít ja meg:

a) a gáz sze re lõk és a gáz ké szü lék ja ví tók nyil ván tar tás -
ba vé te lé nek fel té te le it és el já rá si rend jét,

b) a mû sza ki biz ton sá gi szem pont ból je len tõs mun ka kö -
rök be töl té sé hez szük sé ges szak mai ké pe sí tést és gya kor -
la tot,

c) egyes gáz fo gyasz tó ké szü lé kek meg fe le lõ sé gé nek ta -
nú sí tá si, il let ve jó vá ha gyá si rend jét és a for ga lom ba ho za -
tal sza bá lya it,

d) a csat la ko zó ve ze té kek re és fo gyasz tói be ren de zé sek -
re vo nat ko zó mû sza ki-biz ton sá gi elõ írásokat,

e) a csepp fo lyós pro pán-, bu tán gá zok és ezek ele gyei
tar tály ban vagy pa lack ban tör té nõ for gal ma zá sá nak sza bá -
lya it és ha tó sá gi fel ügye le tét.”

155. § (1) Az ener gia adó ról  szóló 2003. évi LXXXVIII.
tör vény (a továb biak ban: Etv.) 2.  §-ának 6. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6. fel hasz ná ló: ener gi át sa ját fel hasz ná lás cél já ra be -
szer zõ sze mély, be le ért ve azt a sze mélyt is, aki vil la mos
ener gi át a kü lön jog sza bály sze rint meg en ge dett to vább -
adás, va la mint föld gázt a kü lön jog sza bály sze rin ti te lep -
he lyi szol gál ta tás cél já ra is be sze rez;”

(2) Az Etv. 2.  §-ának 14. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„14. la kos sá gi fo gyasz tó: az a fel hasz ná ló, aki a kü lön
jog sza bály sze rint sa ját ház tar tá sa fo gyasz tá sá nak cél já ra
vá sá rol ener gi át és a vá sá rolt ener gi á val nem foly tat jö ve -
de lem szer zés cél já ból gaz da sá gi te vé keny sé get;”

(3) Az Etv. 3.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) Az adó ala nya az (1) be kez dés b) pont ja ese té ben az 
ener gia ke res ke dõ, az (1) be kez dés c)–e) pont ja ese té ben a
fel hasz ná ló, az (1) be kez dés f) pont ja ese té ben az elõ ál lí tó, 
az (1) be kez dés g) pont ja ese té ben az ener gia ke res ke dõ, il -
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let ve a há ló za ti en ge dé lyes, az (1) be kez dés h) pont ja ese -
té ben a fel hasz ná ló (a továb biak ban együtt: adó alany).”

(4) Az Etv. 5.  §-ának a) pont já ban „a 3. § (1) be kez dés
a)–c) és h) pont ja ese té ben” szö veg rész he lyé be „a 3. §
(1) be kez dés b)–c) és h) pont ja ese té ben” szö veg rész lép.

(5) Az Etv. 2.  §-ának 7., 12., 13. és 22. pont ja, 3.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont ja, 3.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban a „fel jo go sí tott fo gyasz tó nak vagy” szö veg -
rész, 3.  §-a (1) be kez dé sé nek c), d) és e) pont já ban az „a
fel jo go sí tott fo gyasz tó vagy” szö veg rész, 3.  §-a (1) be kez -
dé sé nek g) pont já ban az „a köz üze mi szol gál ta tó,” szö veg -
rész és 3.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont já ban az „a vég fo -
gyasz tó vagy” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

156. § (1) A köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX.
tör vény (a továb biak ban: Kbt.) 243.  §-a a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

[E fe je zet sze rin ti el já rást nem kell al kal maz ni]
„f) a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény sze -

rint köz üze mi szol gál ta tás ra jo go sult, de a föld gáz el lá tás -
ról  szóló 2008. évi XL. tör vény sze rin ti egye te mes szol gál -
ta tás ra nem jo go sult aján lat ké rõk föld gáz-szol gál ta tás ra,
va la mint föld gáz el lá tás ra irá nyu ló,

fa) a 100 m3/óra fo gyasz tást meg ha la dó föld gáz fel -
hasz ná lók ese tén a 2009. jú li us 1-je és a 2010. jú ni us 30-a
kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó, 2009. szep tem ber 30-ig,

fb) a 20 m3/óra fo gyasz tást meg ha la dó, de a 100 m3/óra
fo gyasz tást el nem érõ föld gáz fel hasz ná lók ese tén a 2010.
jú li us 1-je és a 2011. jú ni us 30-a kö zöt ti idõ szak ra vo nat -
ko zó, 2010. szep tem ber 30-ig
meg kö tött szer zõ dé sei ese té ben”

(2) A Kbt. 296.  §-a a kö vet ke zõ m) pont tal egé szül ki:
„m) a 243. §  f) pont ja sze rin ti ki vé tel ese té ben”

(3) A Kbt. – az (1) és (2) be kez dés sel meg ál la pí tott –
243.  §-ának f) pont ját és 296.  §-ának m) pont ját a 2009. áp -
ri lis 1-jét meg elõ zõ en meg kez dett [Kbt. 35.  §-ának (2) be -
kez dé se] köz be szer zé sek re nem le het al kal maz ni.

157. § A Get. 47.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A jegy zõ a ha tá ro za tát a Ket. 101.  §-a (3) be kez dé -
sé nek c) pont ja alap ján fel leb be zés re te kin tet nél kül vég re -
hajt ha tó vá nyil vá nít hat ja.”

Hatályukat vesztõ jogszabályok

158. § Ha tá lyát vesz ti
a) a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény;
b) a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény

mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXIII. tör vény;
c) az egyes ener ge ti kai tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról 

 szóló 2007. évi XXXII. tör vény;
d) a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény

mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi LVI. tör vény.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

159. § (1) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok -
nak  való meg fe le lést szol gál ja:

a) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/55/EK
irány el ve (2003. jú ni us 26.) a föld gáz bel sõ pi a cá ra vo nat -
ko zó kö zös sza bá lyok ról és a 98/30/EK irány elv ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl;

b) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/67/EK
irány el ve (2004. áp ri lis 26.) a föld gáz el lá tás biz ton sá gá -
nak meg õr zé sét szol gá ló in téz ke dé sek rõl 4. és 8. cikk
(98–99.  §)

(2) Ez a tör vény a föld gáz szál lí tó-há ló za tok hoz  való
hoz zá fé rés fel té te le i rõl  szóló 2005. szep tem ber 28-i
1775/2005/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let 3–8.
cikk és 10. cikk [10.  §, 12.  §, 73.  §, 75.  §, 106. § 128. § z)]
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2008. évi XLI.
törvény

a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl, 
feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásáról szóló

2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról* 

1. § A Nem ze ti Akk re di tá ló Tes tü let szer ve ze té rõl, fel -
adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint el já rá sá ról szó ló 2005. évi
LXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: NATtv.) 2. §-ának
g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nem ze ti akk re di tá lá si rend szer mû köd te té se so rán
ér vé nye sí te ni kell a kö vet ke zõ alap el ve ket:]

„g) a ké rel me zõ ál tal az akk re di tált stá tusz meg szer zé -
se ér de ké ben el fo ga dott szab vá nyok nak, va la mint a jog -
sza bá lyok nak való meg fe le lést,”

2. § A NATtv. 3. §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„b) akk re di tá lá si fel té te lek: a vo nat ko zó szab vá nyok -

kal, ame lye ket a ké rel me zõ az akk re di tált stá tusz meg szer -
zé se ér de ké ben el fo gad, va la mint a jog sza bá lyok kal össz -
hang ban meg ha tá ro zott kö ve tel mény rend szer, amely nek
a ké rel me zõ szer ve zet nek vagy ter mé sze tes sze mély nek
meg kell fe lel nie ah hoz, hogy akk re di tált le hes sen.”

3. § (1) A NATtv. 6. §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 9-i ülés nap ján fo gad ta el.

5650 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/93. szám



[A Tes tü let te vé keny sé ge át lát ha tó sá gá nak és nyil vá -
nos sá gá nak biz to sí tá sa, va la mint az akk re di tált stá tusz
ver seny ké pes sé get nö ve lõ sze re pé nek ér vé nye sü lé se ér de -
ké ben nyil ván tar tást ve zet:]

„c) az akk re di tá ló bi zott ság tag ja i ról,”

(2) A NATtv. 6. §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Az akk re di tá ló bi zott ság tag ja i nak, va la mint az
akk re di tá lá si el já rá sok ban al kal ma zott mi nõ sí tõk és szak -
ér tõk neve köz ér dek bõl nyil vá nos adat nak mi nõ sül.
A (2) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tá sok köz ér de kû és köz -
ér dek bõl nyil vá nos ada ta i ba bár ki té rí tés nél kül be te kint -
het. A Tes tü let ezen nyil ván tar tá sok ból vagy azok egy
 részébõl – a szab vá nyok ki vé te lé vel – ké rés re, költség -
térítés el le né ben má so la tot szol gál tat. A Tes tü let tag jai
 részére a má so lat szol gál ta tá sa té rí tés men tes.”

(3) A NATtv. 6. §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) A Tes tü let hon lap ján köz zé te szi a Tes tü let alap sza -
bá lyát, szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát, az akk re di tá -
lás ra és az akk re di tá lá si el já rás ra vo nat ko zó rész le tes sza -
bá lyo kat tar tal ma zó sza bály za to kat, va la mint a kül föl di
akk re di tált stá tusz el is me ré sé re vo nat ko zó sza bály za tot.”

4. § (1) A NATtv. 7. §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Tes tü let tag jai le het nek:
a) az 1. § a) pont já ban fel so rolt akk re di tált szer ve ze tek, 

az akk re di tált stá tusz fenn ál lá sá nak idõ tar ta ma alatt,
b) az 1. § c) pont já ban fel so rolt akk re di tált szer ve ze tek, 

az akk re di tált stá tusz fenn ál lá sá nak idõ tar ta ma alatt,
c) az 1. § e)–h) pont já ban fel so rolt akk re di tált szer ve -

ze tek, az akk re di tált stá tusz fenn ál lá sá nak idõ tar ta ma alatt,
d) az 1. § b), d), i) és j) pont já ban fel so rolt akk re di tált

szer ve ze tek és ter mé sze tes sze mé lyek, az akk re di tált stá -
tusz fenn ál lá sá nak idõ tar ta ma alatt, 

e) az akk re di tá lás ban ér de kelt, a Kor mány ál tal ren de -
let ben meg ha tá ro zott mi nisz te rek,

f) a Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let, a mé rés ügyi szerv,
az or szá gos ka ma rák,

g) a tu do má nyos és mû sza ki egye sü le tek,
h) az ag rár, in for ma ti ka, jogi és igaz ga tá si, gaz da ság tu -

do má nyok, mû sza ki, or vos- és egész ség tu do mány, ter mé -
szet tu do mány kép zé si te rü le ten kép zést foly ta tó felsõok -
tatási in téz mé nyek,

i) a gyár tók, a for gal ma zók és a fo gyasz tók ér dek-kép -
vi se le ti szer ve ze tei, a szak mai ér dek-kép vi se le ti szer ve ze -
tek, a mi nõ ség üggyel fog lal ko zó tár sa dal mi szer ve ze tek.”

(2) A NATtv. 7. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A Tes tü let tag já nak joga, hogy a köz gyû lés össze -
hí vá sá ra, na pi rend jé re ja vas la tot te gyen, a köz gyû lé sen
részt ve gyen, azon fel szó lal jon, in dít vá nyo kat te gyen, sza -
vaz zon, az Akk re di tá lá si Ta nács ba (a to váb bi ak ban:
 Tanács) – az (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti ta gok ki vé te lé -

vel – ta got vá lasszon, és a Tes tü let más szer ve i be – a
17. §-ban fog lalt össze fér he tet len sé gi sza bá lyok ra fi gye -
lem mel – meg vá lasszák. A tag kö te le zett sé ge, hogy a tag -
dí jat meg fi zes se, va la mint az alap sza bály ban és más bel sõ
sza bály za tok ban a ta gok ra elõ írt egyéb ren del ke zé se ket
meg tart sa.”

5. § A NATtv. 8. §-át meg elõ zõ al cí me he lyé be a
 következõ al cím lép:

„A Testület alapszabálya és szervezete”

6. § A NATtv. 9. §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A köz gyû lé sen je len lévõ, sza va zás ra jo go sult
 tagoknak a 7. § (1) be kez dés sze rin ti min den cso port ja
azo nos sza va za ti súllyal ren del ke zik. A le adott sza va za to -
kat meg szám lá lá su kat kö ve tõ en cso por ton ként en nek
meg fe le lõ en kell ará nyo sí ta ni.”

7. § A NATtv. 10. §-ának e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

[A köz gyû lés ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zik:]
„e) a Ta nács vá lasz tott tag ja i nak meg vá lasz tá sa és

vissza hí vá sa, dí ja zá sá nak meg ál la pí tá sa,”

8. § A NATtv. 11. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„11. § (1) A köz gyû lé sek kö zöt ti idõ szak ban a Tes tü let
mû kö dé sét a Ta nács irá nyít ja a köz gyû lés ha tá ro za ta i nak
meg fe le lõ en.

(2) A Ta nács
a) a Tes tü let el nö ké bõl,
b) a gaz da ság po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter nek (a to váb -

bi ak ban: mi nisz ter) az ál ta la ve ze tett mi nisz té ri um mal
köz szol gá la ti jog vi szony ban álló kép vi se lõ jé bõl,

c) az akk re di tá lás ban ér de kelt to váb bi mi nisz te rek két
– va la mely akk re di tá lás ban ér de kelt mi nisz ter ál tal ve ze -
tett mi nisz té ri um mal köz szol gá la ti jog vi szony ban álló –
kö zös kép vi se lõ jé bõl és

d) 9 vá lasz tott ter mé sze tes sze mély bõl
áll.

(3) A Ta nács mun ká ját a Tes tü let el nö ke ve ze ti, sza va -
zat egyen lõ ség ese tén az el nök sza va za ta dönt.

(4) A Tes tü let el nö ke a Ta nács meg vá lasz tá sát na pi -
rend re tûzõ köz gyû lés össze hí vá sá val egy ide jû leg fel ké ri
az akk re di tá lás ban ér de kelt to váb bi mi nisz te re ket, hogy
leg ké sõbb a köz gyû lé sen ne vez zék meg kö zös kép vi se lõ -
jü ket. Az akk re di tá lás ban ér de kelt to váb bi mi nisz te rek
mind egyi ke jo go sult a kö zös kép vi se lõ sze mé lyé re ja vas -
la tot ten ni. A ja vas la tok alap ján az akk re di tá lás ban ér de -
kelt to váb bi mi nisz te rek dön té sü ket meg elõ zõ en egyez tet -
nek, vita ese té ben a Kor mány dönt. A kö zös kép vi se lõ sze -
mé lyé rõl a mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um út ján tá jé -
koz tat ják a Tes tü let el nö két.

(5) A Ta nács ba a 7. § (1) be kez dé se sze rin ti cso por tok
sa ját ma guk je lö lik, il let ve – az akk re di tá lás ban ér de kelt
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mi nisz te rek – de le gál ják kép vi se lõ i ket. A 7. § (1) be kez dés 
f) pont ja sze rin ti cso port je lölt je a mé rés ügyi szerv vel köz -
szol gá la ti jog vi szony ban álló sze mély is le het.

(6) A Ta nács ba a köz gyû lés
a) a 7. § (1) be kez dés a) pont já ban fel so rolt szer ve ze tek 

je lölt jei kö zül 2 sze mélyt,
b) a 7. § (1) be kez dés b)–d) és f)–i) pont já ban fel so rolt

szer ve ze tek je lölt jei kö zül 1-1 sze mélyt
vá laszt 5 éves idõ tar tam ra.

(7) A Ta nács vá lasz tott tag ja it e te vé keny sé gük ellátá -
sáért dí ja zás il le ti meg.

(8) A Ta nács ügy rend jét maga ál la pít ja meg.
(9) A Ta nács ha tás kö ré be tar to zik
a) az alap sza bály mó do sí tá sa, il let ve ki dol go zá sa és

köz gyû lés elé ter jesz té se,
b) a Tes tü let szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá nak,

bel sõ mû kö dé sé re vo nat ko zó egyéb bel sõ sza bály za ta i nak, 
a kül föl di akk re di tált stá tusz el is me ré sé re vo nat ko zó sza -
bály za tá nak, to váb bá az akk re di tá lás ra és az akk re di tá lá si
el já rás ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat tar tal ma zó sza -
bály za tok nak az el fo ga dá sa,

c) a ja vas lat té tel a köz gyû lés nek a tag díj mér té ké re,
szá mí tá si és fi ze té si mód já ra,

d) a Tes tü let te vé keny sé gé hez köt he tõ – a Tes tü let
egyéb be vé te le i hez kap cso ló dó – dí jak meg ha tá ro zá sa,

e) a Tes tü let éves költ ség ve té se, a Tes tü let éves te vé -
keny sé gé rõl a Kor mány szá má ra ké szí tett be szá mo ló,
 valamint az Sztv. sze rin ti be szá mo ló el fo ga dá sa és köz -
gyû lés elé ter jesz té se a pénz ügyi el len õr zõ bi zott ság ál lás -
fog la lá sá val együtt,

f) a Tes tü let ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak ki ne ve zé se és
fel men té se, il let mé nyé nek és egyéb jut ta tá sa i nak meg ál la -
pí tá sa és az ügy ve ze tõ igaz ga tó be szá mol ta tá sa,

g) az akk re di tá ló bi zott ság el nö ké nek meg bí zá sa és fel -
men té se, dí ja zá sá nak meg ál la pí tá sa a Ta nács bár mely tag -
ja és az ügy ve ze tõ igaz ga tó szak ma i lag in do kolt ön ál ló
 javaslata alap ján,

h) az akk re di tá ló bi zott ság el nö ké nek, a Ta nács bár -
mely tag já nak és az ügy ve ze tõ igaz ga tó nak szak ma i lag
 indokolt ön ál ló ja vas la ta alap ján az akk re di tá ló bi zott ság
tag ja i nak meg bí zá sa és fel men té se, dí ja zá suk megállapí -
tása,

i) az akk re di tá ló bi zott ság ál ta lá nos mû kö dé si rend -
jének jó vá ha gyá sa és mû kö dé se fe let ti fel ügye let,

j) a Tes tü let te vé keny sé gét érin tõ jog sza bály ter ve ze tek
vé le mé nye zé se, ja vas lat té tel jog sza bály meg al ko tá sá ra
vagy mó do sí tá sá ra,

k) dön tés a kül föl di akk re di tált stá tusz el is me ré sé rõl,
l) ja vas lat té tel a mi nisz ter szá má ra az akk re di tá lá si

 eljárásokkal kap cso la tos igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak
mér té ké nek meg ál la pí tá sá ra,

m) a 16. § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti szak mai
 bizottság ál tal ki dol go zott, az akk re di tá lás ra vo nat ko zó
spe ci á lis kö ve tel mé nyek és út mu ta tók, to váb bá az akk re -
di tá lás ba be vo nan dó mi nõ sí tõk kel és szak ér tõk kel szem -

ben tá masz tott szak mai és össze fér he tet len sé gi kö ve tel mé -
nyek jó vá ha gyá sa,

n) min den olyan egyéb fel adat el lá tá sa, ame lyet az
alap sza bály a Ta nács ha tás kö ré be utal.”

9. § A NATtv. 12. §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés és al cím lép:

„Az akkreditáló bizottság

12. § (1) A nem ze ti akk re di tá lás rend sze ré be tar to zó
szak te rü le te ken az akk re di tált stá tusz oda íté lé sé rõl, meg -
újí tá sá ról, el uta sí tá sá ról, fel füg gesz té sé rõl, vissza vo ná sá -
ról, bõ ví té sé rõl, szû kí té sé rõl és fenn tar tá sá ról, va la mint az
akk re di tált szer ve ze tek és ter mé sze tes sze mé lyek el len
 benyújtott pa na szok ról az akk re di tá ló bi zott ság ha tá roz.

(2) Az akk re di tá ló bi zott ság el nök bõl, két el nök he lyet -
tes bõl és leg fel jebb 22 ter mé sze tes sze mély tag ból áll.
A bi zott ság mun ká já ban az adott szak te rü le ten fel sõ fo kú
vég zett ség gel és a szak te rü le ten leg alább 10 éves szak mai
gya kor lat tal, to váb bá az akk re di tá lás ban jár tas ság gal ren -
del ke zõ olyan sze mély ve het részt, aki vel szem ben az
e tör vény vagy az alap sza bály sze rin ti össze fér he tet len sé gi 
ok nem áll fenn.

(3) Az akk re di tá ló bi zott ság el nö ké nek és tag ja i nak
meg bí za tá sa vissza vo ná sig ér vé nyes. Az akk re di tá ló
 bizottságnak és tag ja i nak fel ada ta ik el lá tá sa kö ré ben uta sí -
tás nem ad ha tó.

(4) Az akk re di tá ló bi zott ság dön té se i nek meg ho za ta lá -
ban az akk re di tá ló bi zott ság el nö ke és a szak te rü le ten jár -
tas ság gal ren del ke zõ tag jai, de leg alább két tag vesz részt.

(5) Az akk re di tált stá tusz oda íté lé sé rõl, meg újí tá sá ról,
el uta sí tá sá ról, fel füg gesz té sé rõl, vissza vo ná sá ról, fenn tar -
tá sá ról, bõ ví té sé rõl és szû kí té sé rõl szó ló ha tá ro za tot az
akk re di tá ló bi zott ság el nö ke írja alá.”

10. § A NATtv. 13. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„13. § (1) A fel lebb vi te li bi zott ság két jogi és há rom
egyéb fel sõ fo kú vég zett ség gel, leg alább 10 éves szak mai
gya kor lat tal ren del ke zõ ter mé sze tes sze mély bõl áll. El nö -
két a bi zott ság maga vá laszt ja meg tag jai kö zül.

(2) A fel lebb vi te li bi zott ság tag ja i nak meg bí za tá sa
5 évre szól.

(3) A fel lebb vi te li bi zott ság el já rá sá ban a bi zott ság
 elnöke, egy jogi és egy egyéb fel sõ fo kú vég zett sé gû tag ja
vesz részt.

(4) A fel lebb vi te li bi zott ság a te vé keny sé gé rõl a köz -
gyû lés nek szá mol be. A bi zott ság nak és tag ja i nak fel ada -
ta ik el lá tá sa kö ré ben uta sí tás nem ad ha tó.

(5) A fel lebb vi te li bi zott ság dönt

a) az akk re di tált stá tusz oda íté lé sé rõl, meg újí tá sá ról,
el uta sí tá sá ról, fel füg gesz té sé rõl, vissza vo ná sá ról, fenn tar -
tá sá ról, bõ ví té sé rõl és szû kí té sé rõl ho zott ha tá ro zat el len
be nyúj tott fel leb be zé sek rõl,

b) a vég zé sek el len be nyúj tott ön ál ló fel leb be zé sek rõl,
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c) a pa nasz el já rás ban ho zott dön té sek el le ni fel leb be -
zé sek rõl,

d) mind azon ese tek ben, ame lye ket az alap sza bály a
 bizottság ha tás kö ré be utal.

(6) A fel lebb vi te li el já rás ügy in té zé si ha tár ide je 45 nap.”

11. § (1) A NATtv. 16. §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, az (1) be kez dés a
 következõ új d) és e) pon tok kal egé szül ki, egy ide jû leg a
je len le gi d)–i) pon tok meg je lö lé se f)–k) pont ra mó do sul:

[A Tes tü let ügy in té zõ szer ve ze te az Akk re di tá lá si Iro da.
Az Akk re di tá lá si Iro da]

„c) az akk re di tá lá si el já rá sok ban el lát ja a 18–21. §-ban, 
to váb bá a vo nat ko zó sza bály za tok ban meg ha tá ro zott fel -
ada to kat,

d) szak mai bi zott sá gok mû köd te té sé vel biz to sít ja a
meg fe le lõ szak ér tõi köz re mû kö dést, ki dol goz za az akk re -
di tá lás spe ci á lis kö ve tel mé nye it és út mu ta tó it, to váb bá az
akk re di tá lás ba be vo nan dó mi nõ sí tõk kel és szak ér tõk kel
szem ben tá masz tott szak mai és össze fér he tet len sé gi kö ve -
tel mé nye ket,

e) ér té ke li az al kal ma zott mi nõ sí tõ ket és szak ér tõ ket,”

(2) A NATtv. 16. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az Akk re di tá lá si Iro da ve ze tõ je az ügy ve ze tõ igaz -
ga tó, aki gya ko rol ja az Akk re di tá lá si Iro da mun ka tár sai
 felett a mun kál ta tói jo go kat.”

12. § A NATtv. 17. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„17. § (1) A Tes tü let el nö ké nek az vá laszt ha tó meg, aki
a) cse lek võ ké pes,
b) ma gyar ál lam pol gár vagy kü lön tör vény sze rint a

sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély
vagy le te le pe dett, il let ve be ván do rolt jog ál lá sú sze mély,

c) akk re di tált szer ve zet nek nem tu laj do no sa, tiszt ség -
vi se lõ je vagy mun ka vál la ló ja, az akk re di tált szer ve zet tel
fog lal koz ta tás ra irá nyu ló egyéb jog vi szony ban nem áll,
nem akk re di tált ter mé sze tes sze mély, nem kö ze li hoz zá -
tar to zó ja e sze mé lyek nek,

d) gaz da sá gi vagy szak mai ka ma rá nak vagy akk re di tált 
szer ve ze tek ér dek kép vi se le té re lét re ho zott szer ve zet nek
nem tiszt ség vi se lõ je,

e) fel sõ fo kú vég zett ség gel, az akk re di tá lás va la mely
te rü le té hez kap cso ló dó leg alább 10 éves szak mai gya kor -
lat tal és az akk re di tá lás ban jár tas ság gal ren del ke zik,

f) a 7. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti, akk re di tá lás ban
ér de kelt mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um mal vagy a
mé rés ügyi szerv vel nem áll köz szol gá la ti jog vi szony ban.

(2) A Tes tü let el nö ké nek nem vá laszt ha tó meg
a) a Ta nács vá lasz tott vagy de le gált tag ja,
b) az akk re di tá ló bi zott ság el nö ke, el nök he lyet te se és

tag ja,
c) a fel lebb vi te li bi zott ság tag ja,
d) a pénz ügyi el len õr zõ bi zott ság tag ja,
e) az ügy ve ze tõ igaz ga tó,

f) az a)–e) pon tok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek kö ze li
hoz zá tar to zó ja.

(3) A Ta nács tag já nak az vá laszt ha tó meg, aki
a) cse lek võ ké pes,
b) ma gyar ál lam pol gár vagy kü lön tör vény sze rint a

sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély
vagy le te le pe dett, il let ve be ván do rolt jog ál lá sú sze mély,

c) akk re di tált szer ve zet nek nem tu laj do no sa, tiszt ség -
vi se lõ je vagy mun ka vál la ló ja, az akk re di tált szer ve zet tel
fog lal koz ta tás ra irá nyu ló egyéb jog vi szony ban nem áll,
nem akk re di tált ter mé sze tes sze mély, nem kö ze li hoz zá -
tar to zó ja e sze mé lyek nek,

d) gaz da sá gi vagy szak mai ka ma rá nak vagy akk re di tált 
szer ve ze tek ér dek kép vi se le té re lét re ho zott szer ve zet nek
nem tiszt ség vi se lõ je,

e) fel sõ fo kú vég zett ség gel, az akk re di tá lás va la mely
te rü le té hez kap cso ló dó leg alább 10 éves szak mai gya kor -
lat tal és az akk re di tá lás ban jár tas ság gal ren del ke zik,

f) köz igaz ga tá si szerv vel nem áll köz szol gá la ti jog vi -
szony ban, ki vé ve a 11. § (2) be kez dé sé nek b) és c) pont ja
alap ján de le gált ta go kat, va la mint a 11. § (5) be kez dé se
sze rint je löl he tõ, a mé rés ügyi szerv vel köz szol gá la ti jog -
vi szony ban álló sze mélyt.

(4) A Ta nács tag já nak nem vá laszt ha tó meg
a) a Tes tü let el nö ke,
b) az akk re di tá ló bi zott ság el nö ke, el nök he lyet te se és

tag ja,
c) a fel lebb vi te li bi zott ság tag ja,
d) a pénz ügyi el len õr zõ bi zott ság tag ja,
e) az ügy ve ze tõ igaz ga tó,
f) az a)–e) pon tok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek kö ze li

hoz zá tar to zó ja.
(5) Az akk re di tá ló bi zott ság el nö ké nek, el nök he lyet te -

sé nek és tag já nak az bíz ha tó meg, aki
a) cse lek võ ké pes,
b) ma gyar ál lam pol gár vagy kü lön tör vény sze rint a

sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély
vagy le te le pe dett, il let ve be ván do rolt jog ál lá sú sze mély,

c) akk re di tált szer ve zet nek nem tu laj do no sa, tiszt ség -
vi se lõ je vagy mun ka vál la ló ja, az akk re di tált szer ve zet tel
fog lal koz ta tás ra irá nyu ló egyéb jog vi szony ban nem áll,
nem akk re di tált ter mé sze tes sze mély, nem kö ze li hoz zá -
tar to zó ja e sze mé lyek nek,

d) gaz da sá gi vagy szak mai ka ma rá nak vagy akk re di tált 
szer ve ze tek ér dek kép vi se le té re lét re ho zott szer ve zet nek
nem tiszt ség vi se lõ je,

e) fel sõ fo kú vég zett ség gel, az akk re di tá lás va la mely
te rü le té hez kap cso ló dó leg alább 10 éves szak mai gya kor -
lat tal, és az akk re di tá lás ban jár tas ság gal ren del ke zik,

f) a 7. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti, az akk re di tá lás -
ban ér de kelt mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um mal vagy 
a mé rés ügyi szerv vel nem áll köz szol gá la ti jog vi szony ban.

(6) Az akk re di tá ló bi zott ság el nö ké nek, el nök he lyet te -
sé nek és tag já nak nem bíz ha tó meg

a) a Tes tü let el nö ke,
b) a Ta nács vá lasz tott vagy de le gált tag ja,
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c) a fel lebb vi te li bi zott ság tag ja,
d) a pénz ügyi el len õr zõ bi zott ság tag ja,
e) az ügy ve ze tõ igaz ga tó,
f) az a)–e) pon tok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek kö ze li

hoz zá tar to zó ja.
(7) Az akk re di tá lá si és a fel ügye le ti vizs gá la ti el já rás -

ban mi nõ sí tõ ként vagy szak ér tõ ként nem ve het részt az,
aki az el já rás ban érin tett szer ve zet vagy ter mé sze tes sze -
mély, va la mint az azo nos te rü le ten akk re di tált stá tusszal
ren del ke zõ szer ve zet tu laj do no sa, tiszt ség vi se lõ je, to váb -
bá az akk re di tált stá tusszal ren del ke zõ szer ve zet vagy ter -
mé sze tes sze mély mun ka vál la ló ja vagy ve lük egyéb fog -
lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony ban álló sze mély, to váb -
bá e sze mé lyek kö ze li hoz zá tar to zó ja.

(8) A fel lebb vi te li bi zott ság tag já nak az vá laszt ha tó
meg, aki

a) cse lek võ ké pes,
b) ma gyar ál lam pol gár vagy kü lön tör vény sze rint a

sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély
vagy le te le pe dett, il let ve be ván do rolt jog ál lá sú sze mély,

c) akk re di tált szer ve zet nek nem tu laj do no sa, tiszt ség -
vi se lõ je vagy mun ka vál la ló ja, az akk re di tált szer ve zet tel
fog lal koz ta tás ra irá nyu ló egyéb jog vi szony ban nem áll,
nem akk re di tált ter mé sze tes sze mély, nem kö ze li hoz zá -
tar to zó ja e sze mé lyek nek,

d) gaz da sá gi vagy szak mai ka ma rá nak vagy akk re di tált 
szer ve ze tek ér dek kép vi se le té re lét re ho zott szer ve zet nek
nem tiszt ség vi se lõ je,

e) a 7. § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti, az akk re di tá lás -
ban ér de kelt mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um mal vagy 
a mé rés ügyi szerv vel nem áll köz szol gá la ti jog vi szony ban.

(9) A fel lebb vi te li bi zott ság tag já nak nem vá laszt ha tó meg
a) a Tes tü let el nö ke,
b) a Ta nács vá lasz tott vagy de le gált tag ja,
c) az akk re di tá ló bi zott ság el nö ke, el nök he lyet te se és

tag ja,
d) a pénz ügyi el len õr zõ bi zott ság tag ja,
e) az ügy ve ze tõ igaz ga tó,
f) az a)–e) pon tok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek kö ze li

hoz zá tar to zó ja.
(10) A pénz ügyi el len õr zõ bi zott ság tag já nak az vá laszt -

ha tó meg, aki
a) cse lek võ ké pes,
b) ma gyar ál lam pol gár vagy kü lön tör vény sze rint a

sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély
vagy le te le pe dett, il let ve be ván do rolt jog ál lá sú sze mély.

(11) A pénz ügyi el len õr zõ bi zott ság tag já nak nem vá -
laszt ha tó meg

a) a Tes tü let el nö ke,
b) a Ta nács vá lasz tott vagy de le gált tag ja,
c) az akk re di tá ló bi zott ság el nö ke, el nök he lyet te se és

tag ja,
d) a fel lebb vi te li bi zott ság tag ja,
e) az ügy ve ze tõ igaz ga tó,
f) az a)–e) pon tok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek kö ze li

hoz zá tar to zó ja.

(12) Ügy ve ze tõ igaz ga tó nak az ne vez he tõ ki, aki
a) cse lek võ ké pes,
b) ma gyar ál lam pol gár vagy kü lön tör vény sze rint a

sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély
vagy le te le pe dett, il let ve be ván do rolt jog ál lá sú sze mély,

c) akk re di tált szer ve zet nek nem tu laj do no sa, tiszt ség -
vi se lõ je, mun ka vál la ló ja, az akk re di tált szer ve zet tel fog -
lal koz ta tás ra irá nyu ló egyéb jog vi szony ban nem áll, nem
akk re di tált ter mé sze tes sze mély, nem kö ze li hoz zá tar to zó -
ja e sze mé lyek nek,

d) gaz da sá gi vagy szak mai ka ma rá nak vagy akk re di tált 
szer ve ze tek ér dek kép vi se le té re lét re ho zott szer ve zet nek
nem tiszt ség vi se lõ je.

(13) Ügy ve ze tõ igaz ga tó nak nem ne vez he tõ ki
a) a Tes tü let el nö ke,
b) a Ta nács vá lasz tott vagy de le gált tag ja,
c) az akk re di tá ló bi zott ság el nö ke, el nök he lyet te se és

tag ja,
d) a fel lebb vi te li bi zott ság tag ja,
e) a pénz ügyi el len õr zõ bi zott ság tag ja,
f) az a)–e) pon tok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek kö ze li

hoz zá tar to zó ja.
(14) A Tes tü let tiszt ség vi se lõ jé vé nem vá laszt ha tó meg, 

to váb bá a Tes tü let ben nem lát hat ja el a tag kép vi se le tét, és
az egyéb vá lasz tott szer vek ben nem le het tag, aki

a) az Akk re di tá lá si Iro dá ban dol go zó, a Tes tü let tel
mun ka vi szony ban vagy fog lal koz ta tás ra irá nyu ló egyéb
jog vi szony ban álló sze mély,

b) a köz ügyek gya kor lá sá tól el til tó jog erõs íté let ha tá -
lya alatt áll,

c) bün te tett elõ éle tû,
d) bün te tõ el já rás ban jog erõ sen el ren delt in té ze ti kény -

szer gyógy ke ze lés alatt áll.”

13. § (1) A NATtv. 18. §-ának (3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Tes tü let a ké re lem for má já ra és tar tal má ra vo nat -
ko zó an aján lást ké szít het, ame lyet hon lap ján köz zé tesz.”

(2) A NATtv. 18. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az akk re di tá lá si ké rel met az Akk re di tá lá si Iro dá nál 
tör tént ik ta tá sá tól a Tes tü let hez meg ér ke zett nek kell te kin -
te ni.”

(3) A NATtv. 18. §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az akk re di tált stá tusz oda íté lé sé rõl, meg újí tá sá ról,
el uta sí tá sá ról, fel füg gesz té sé rõl, fenn tar tá sá ról, bõ ví té sé -
rõl és szû kí té sé rõl, va la mint vissza vo ná sá ról ho zott ha tá -
ro zat el len fel leb be zés nek van he lye.”

(4) A NATtv. 18. §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

 „(9) Az akk re di tá lá si el já rás ra, a fel ügye le ti vizs gá la ti
el já rás ra, az akk re di tált szer ve zet, il let ve ter mé sze tes sze -
mély akk re di tált te vé keny sé gé vel kap cso la tos pa nasz in té -
zé sé re és a fel lebb vi te li bi zott ság el já rá sá ra a köz igaz ga tá -
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si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról
szó ló 2004. évi CXL. tör vény (a to váb bi ak ban: Ket.) ren -
del ke zé se it az e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel és ki egé -
szí té sek kel kell al kal maz ni.” 

(5) A NATtv. 18. §-ának (12) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(12) A Tes tü let akk re di tá lá si el já rá sá ért, az éves fel -
ügye le ti vizs gá la ti el já rá sá ért, va la mint a vál to zás be je len -
tés re [20. § (5) be kez dés] in dult rend kí vü li fel ügye le ti
vizs gá la ti el já rá sá ért kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat kell fi zet ni.”

14. § A NATtv. 19. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„19. § (1) Az akk re di tá lá si el já rás ér té ke lé si és dön tés -
ho za ta li sza kasz ból áll.

(2) Az ér té ke lé si sza kasz ügy in té zé si ha tár ide je
165 nap, ame lyet az ügy ve ze tõ igaz ga tó egy al ka lom mal
20 nap pal meg hosszab bít hat. Az ér té ke lé si sza kasz kez de -
tén az Akk re di tá lá si Iro da a ké rel met meg vizs gál ja és az
ügy ve ze tõ igaz ga tó

a) szük ség ese tén a ké rel me zõt a ké re lem be ér ke zé sét
kö ve tõ 15 na pon be lül, leg fel jebb 30 na pos ha tár idõ ki tû -
zé sé vel hi ány pót lás ra hív ja fel,

b) a Ket. ál tal meg ha tá ro zott ese tek ben a ké rel met
 érdemi vizs gá lat nél kül el uta sít ja,

c) dönt az el já rás meg in dí tá sá ról.

(3) Az ér té ke lé si sza kasz so rán az akk re di tá lá si ké re lem
alap ján az ügy ve ze tõ igaz ga tó mi nõ sí tõk bõl és szak ér tõk -
bõl álló ér té ke lõ cso por tot je löl ki. Az ér té ke lõ cso port
 véleményezi a ké rel me zõ ál tal be nyúj tott do ku men tá ci ót
és fel tár ja a hi á nyos sá go kat, nem meg fe le lõ sé ge ket, ame -
lyek fenn ál lá sa ese tén az ügy ve ze tõ igaz ga tó az ér té ke lõ
cso port ja vas la tá ra a ké rel me zõt leg fel jebb 30 na pos ha tár -
idõ ki tû zé sé vel a hi á nyos sá gok, nem meg fe le lõ sé gek ki kü -
szö bö lé sé re hív ja fel.

(4) Az ér té ke lõ cso port a ké rel me zõ nél hely szí ni ér té ke -
lést tart, amely nek ered mé nyét jegy zõ könyv ben rög zí ti.
Az ügy ve ze tõ igaz ga tó az ér té ke lõ cso port jegyzõköny -
vében rög zí tett nem meg fe le lõ sé gek, hi á nyos sá gok ki kü -
szö bö lé sé re a ké rel me zõt leg fel jebb 30 na pos ha tár idõ
 kitûzésével in téz ke dés re hív ja fel.

(5) Az ér té ke lõ cso port a hely szí ni ér té ke lés rõl ké szült
jegy zõ köny vet, a meg vizs gált do ku men tá ci ót, az ér té ke lõ
je len tést, az akk re di tált stá tusz oda íté lé sé re, szû kí té sé re,
bõ ví té sé re vo nat ko zó aján lá sát az ér té ke lé si sza kasz le zá -
rá sa ként

a) a hely szí ni ér té ke lést kö ve tõ vagy

b) a (3)–(4) be kez dés sze rin ti nem meg fe le lõ sé gek, hi á -
nyos sá gok ki kü szö bö lé sé re adott ha tár idõ el tel tét kö ve tõ

30 na pon be lül dön tés ho za tal ra az akk re di tá ló bi zott ság -
nak át ad ja.

(6) Az akk re di tá lá si el já rás fel füg gesz té sé rõl szó ló vég -
zést az ügy ve ze tõ igaz ga tó írja alá.

(7) Az ér té ke lé si sza kasz be fe je zé sé rõl, a ké re lem dön -
tés re való al kal mas sá gá ról az ügy ve ze tõ igaz ga tó vég zést
bo csát ki.

(8) A dön tés ho za ta li sza kasz ügy in té zé si ha tár ide je
15 nap, ame lyet az akk re di tá ló bi zott ság el nö ke egy al ka -
lom mal 10 nap pal meg hosszab bít hat. A dön tés ho za ta li
sza kasz ban az akk re di tá ló bi zott ság a ké re lem, az ér té ke lé -
si sza kasz so rán össze gyûj tött in for má ció, a hely szí ni ér té -
ke lés jegy zõ köny ve, az ér té ke lõ je len tés, va la mint a ké rel -
me zõ ész re vé te lei alap ján ha tá roz az akk re di tált stá tusz
oda íté lé sé rõl vagy el uta sí tá sá ról.

(9) Az akk re di tá ló bi zott ság nak az akk re di tált stá tusz
oda íté lé sé rõl szó ló ha tá ro za ta el is me ri és iga zol ja, hogy
egy szer ve zet vagy ter mé sze tes sze mély al kal mas meg ha -
tá ro zott meg fe le lõ ség ér té ke lé si fel adat el vég zé sé re.

(10) Az akk re di tált szer ve zet, il let ve ter mé sze tes sze -
mély írás ban ké rel mez he ti a ha tá ro zat ban fog lalt akk re di -
tált te rü le té nek szû kí té sét. A ké re lem alap ján az akkredi -
táló bi zott ság – a ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ ülé sén –
 határozatban mó do sít ja az akk re di tált szer ve zet vagy a ter -
mé sze tes sze mély akk re di tált te rü le tét.

(11) Az akk re di tált te rü let bõ ví té se irán ti ké re lem el bí -
rá lá sá ra az akk re di tált stá tusz oda íté lé sé re vo nat ko zó sza -
bá lyo kat kell al kal maz ni. Az akk re di tált stá tusz bõ ví té se
az ere de ti akk re di tált stá tusz ér vé nyes sé gi ide jé re ter jed ki.

(12) Az akk re di tált stá tusz meg újí tá sa irán ti ké re lem
 elbírálására az akk re di tált stá tusz oda íté lé sé re vo nat ko zó sza -
bá lyo kat kell al kal maz ni. Az akk re di tált stá tusz meg újí tá sa
irán ti ké re lem leg ko ráb ban az alap akk re di tált stá tusz ér vé -
nyes sé gi ide jé nek le jár ta elõtt 1 év vel nyújt ha tó be.”

15. § A NATtv. 20. §-ának (1)–(4) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, a § a kö vet ke zõ új (5) be kez -
dés sel egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (5)–(6) be kez dés
meg je lö lé se (6)–(7) be kez dés re mó do sul:

„(1) Az akk re di tált stá tusz oda íté lé sé rõl szó ló ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé se nap ján a Tes tü let erre a cél ra rend sze -
re sí tett akk re di tá lá si ok ira tot (a to váb bi ak ban: akkreditá -
lási ok irat) ad ki, amely a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek
meg fe le lõ en tar tal maz za

a) a Tes tü let je lét,
b) az akk re di tált szer ve zet (szer ve ze ti egy ség) el ne ve -

zé sét, il let ve ter mé sze tes sze mély ne vét, szék he lyét (lak -
címét), va la mint va la mennyi te lep he lyét, ahol az akk re di -
tált te vé keny sé get vég zi,

c) az akk re di tá lás egye di nyil ván tar tá si szá mát,
d) az akk re di tált stá tusz oda íté lé sé nek tény le ges idõ -

pont ját és le já ra tá nak idõ pont ját,
e) az akk re di tált te vé keny ség meg ne ve zé sét az 1. §-ban 

fel so rol tak sze rint,
f) a meg fe le lõ ség re vo nat ko zó nyi lat ko za tot, to váb bá
g) azon szab vány ra vagy egyéb do ku men tum ra tör té nõ

hi vat ko zást, amely alap ján a szer ve zet (szer ve ze ti egy ség), 
il let ve ter mé sze tes sze mély ér té ke lé se tör tént.

(2) Az akk re di tá lá si ok ira tot az ügy ve ze tõ igaz ga tó írja
alá. Az akk re di tá lá si ok irat ön ma gá ban jo got és kö te le zett -
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sé get nem ke let kez tet. Ha a ha tá ro zat és az akk re di tá lá si
ok irat tar tal ma el tér, ak kor a ha tá ro za tot kell hi te les nek
 tekinteni.

(3) Ha az akk re di tá ló bi zott ság az akk re di tált te rü let
 bõvítésérõl vagy szû kí té sé rõl hoz ha tá ro za tot, az akk re di -
tá lá si ok ira tot a ha tá ro zat nak meg fe le lõ en mó do sí ta ni kell.

(4) Az akk re di tált szer ve zet vagy ter mé sze tes sze mély
csak azon te vé keny sé ge vo nat ko zá sá ban hi vat koz hat az
akk re di tált stá tu szá ra, amely re a ha tá ro zat ki ter jed.

(5) Az akk re di tált szer ve zet vagy ter mé sze tes sze mély
15 na pon be lül kö te les ér te sí te ni az Akk re di tá lá si Iro dát az 
ál ta la el ha tá ro zott és be kö vet ke zõ, va la mint a to váb bi
 bekövetkezett min den je len tõs vál to zás ról, amely az akk -
re di tált stá tu szá val kap cso la tos és va la mi lyen mó don stá -
tu szát vagy te vé keny sé gé nek bár mely jel lem zõ jét érin ti,
így kü lö nö sen a vál to zást

a) a jogi, tu laj do no si vagy szer ve ze ti for má ban,

b) a szer ve ze ti fel épí tés ben, ve ze tés ben vagy az akk re -
di tált te vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges sze mély zet ben,

c) a fõ mû kö dé si po li ti ká ban,

d) az erõ for rá sok ban és kör nye zet ben (szék hely, te lep -
he lyek),

e) az akk re di tált te rü let ben.”

16. § A NATtv. 21. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„21. § (1) Az akk re di tált stá tusz oda íté lé sé nek alap já ul
szol gá ló kö rül mé nyek fenn ál lá sát, va la mint az akk re di tált
szer ve zet, il let ve ter mé sze tes sze mély al kal mas sá gát éves
fel ügye le ti vizs gá lat ke re té ben, in do kolt eset ben rend -
kívüli fel ügye le ti vizs gá lat ke re té ben el len õriz ni kell.

(2) Az éves fel ügye le ti vizs gá la tot az akk re di tált szer ve -
zet, il let ve ter mé sze tes sze mély kö te les kez de mé nyez ni.
Rend kí vü li fel ügye le ti vizs gá lat ra pa nasz be je len tés vagy
az akk re di tá lás alap já ul szol gá ló kö rül mé nyek meg vál to -
zá sa [20. § (5) be kez dés] ese tén ke rül het sor. A vál to zás -
be je len tés a Ket. 29. §-ának (1) be kez dé se sze rin ti ké re -
lem nek mi nõ sül.

(3) A fel ügye le ti vizs gá la ti el já rás ér té ke lé si és dön tés -
ho za ta li sza kasz ból áll.

(4) Az ér té ke lé si sza kasz ügy in té zé si ha tár ide je 80 nap,
ame lyet az ügy ve ze tõ igaz ga tó egy al ka lom mal 20 nap pal
meg hosszab bít hat.

(5) Az ügy ve ze tõ igaz ga tó a fel ügye le ti vizs gá la ti el já -
rás ér té ke lé si sza ka sza so rán do ku men tu mo kat, egyéb
 információkat kér het, va la mint ér té ke lõ cso por tot je löl ki,
amely hely szí ni ér té ke lést tart.

(6) A fel ügye le ti vizs gá la ti el já rás so rán meg ál la pí tott
hi á nyos sá gok, nem meg fe le lõ sé gek ki kü szö bö lé sé re az
 értékelõ cso port ja vas la tá ra az ügy ve ze tõ igaz ga tó leg fel -
jebb 15 na pos ha tár idõ ki tû zé sé vel, vég zés sel fel hív ja az
akk re di tált szer ve ze tet, il let ve ter mé sze tes sze mélyt.

(7) Az ér té ke lé si sza kasz be fe je zé sé rõl az ügy ve ze tõ
igaz ga tó vég zést bo csát ki.

(8) A dön tés ho za ta li sza kasz ügy in té zé si ha tár ide je
10 nap, ame lyet az akk re di tá ló bi zott ság el nö ke egy al ka -
lom mal 10 nap pal meg hosszab bít hat.

(9) Az akk re di tá ló bi zott ság a fel ügye le ti vizs gá lat ered -
mé nyé tõl füg gõ en

a) az akk re di tált stá tuszt fenn tart ja vagy

b) az akk re di tált stá tuszt

ba) rész le ge sen vagy tel jes kö rû en fel füg gesz ti,

bb) rész le ge sen vagy tel jes kö rû en vissza von ja.”

17. § (1) A NATtv. 24. §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Tes tü let ké re lem alap ján a kül föl di akk re di tált
stá tuszt el is mer he ti. Az el is me rés sel a sa ját akk re di tá lá si
el já rá sá val egyen ér té kû nek mi nõ sí ti a kül föl di akk re di tá ló
szer ve zet ál tal le foly ta tott akk re di tá lá si el já rást és az
 annak alap ján oda ítélt akk re di tált stá tuszt.”

(2) A NATtv. 24. §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A kül föl di akk re di tált stá tusz el is me ré sé ért kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat
kell fi zet ni. A (3) be kez dés ben fog lalt ese tek ben az el já rás
men tes az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj alól.”

18. § A NATtv. 28. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„28. § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a 7. §
(1) be kez dé sé nek e) pont ja sze rin ti akk re di tá lás ban ér de -
kelt mi nisz te re ket ren de let ben meg ha tá roz za.

(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy az adópoliti -
káért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben a Tes tü let akk re di -
tá lá si el já rá sá ért, az éves fel ügye le ti vizs gá la ti el já rá sá ért,
va la mint a vál to zás be je len tés re in dult rend kí vü li fel ügye -
le ti vizs gá la ti el já rá sá ért, va la mint a kül föl di akk re di tált
stá tusz el is me ré si el já rá sá ért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál -
ta tá si díj mér té két ren de let ben ál la pít sa meg.”

19. § (1) Ez a tör vény 2008. au gusz tus 1-jén lép ha tály -
ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a NATtv. 1. §-ának k) pont -
ja, 6. §-a (4) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve gé ben a „köz -
hiteles” szö veg, 6. §-ának (10) be kez dé se, va la mint
27. §-ának (4)–(7) be kez dé se.

(2) A tör vény

a) 5. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „ki adott akk -
re di tá lá si ok irat (a to váb bi ak ban: kül föl di akk re di tá lá si
ok irat)” szö veg rész he lyé be az „oda ítélt akk re di tált stá tusz 
(a to váb bi ak ban: kül föl di akk re di tált stá tusz)” szö veg,

b) 5. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban, 24. §-át meg -
elõ zõ al cí mé ben és 24. §-ának (2) be kez dé sé ben az „akk -
re di tá lá si ok irat” szö veg rész he lyé be az „akk re di tált stá -
tusz” szö veg,

c) 5. §-a (1) be kez dé sé nek h) pont já ban és 6. §-a (2) be -
kez dé sé nek e) pont já ban a „szab vá nyok ról” szö veg rész
he lyé be a „szab vá nyok ról, jog sza bá lyok ról” szö veg,
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d) 6. §-a (3) be kez dé sé nek c) pont já ban az „a)–d) pont -
jai” szö veg rész he lyé be az „a)–i) pont jai” szö veg,

e) 6. §-ának (5) be kez dé sé ben az „a szak mai akk re di tá -
ló bi zott ság tag jai” szö veg rész he lyé be az „az akk re di tá ló
bi zott ság tag jai” szö veg,

f) 8. § (2) be kez dé se a) pont já nak ac) al pont já ban az
„a szak mai akk re di tá ló bi zott sá gok” szö veg rész he lyé be
az „az akk re di tá ló bi zott ság” szö veg,

g) 9. §-ának (1) be kez dé sé ben az „– a na pi rend meg -
jelölésével –” szö veg rész he lyé be az „– a na pi rend meg -
jelölésével leg alább 15 nap pal a köz gyû lés idõ pont ját
meg elõ zõ en –” szö veg,

h) 18. §-ának (2) be kez dé sé ben az „adott szer ve zet”
szö veg rész he lyé be az „adott szer ve zet vagy ter mé sze tes
sze mély” szö veg, to váb bá a „vo nat ko zó szab vá nyok nak”
szö veg rész he lyé be a „vo nat ko zó, az akk re di tált stá tusz
meg szer zé se ér de ké ben el fo ga dott szab vá nyok nak” szö -
veg,

i) 18. §-ának (5) be kez dé sé ben az „akk re di tá lás” szö -
veg rész he lyé be az „akk re di tált stá tusz” szö veg, to váb bá
az „a szak mai akk re di tá ló bi zott ság” szö veg rész he lyé be
az „az akk re di tá ló bi zott ság” szö veg,

j) 18. §-ának (11) be kez dé sé ben a „(4) be kez dé sé ben”
szö veg rész he lyé be a „12. § (1) be kez dé sé ben” szö veg,

k) 22. §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve gé ben,
(2) be kez dé sé ben és (3) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban,
23. §-ának be ve ze tõ szö ve gé ben az „A szak mai akkredi -
táló bi zott ság” szö veg rész he lyé be az „Az akk re di tá ló
 bizottság” szö veg,

l) 22. §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve gé ben,
(2) be kez dé sé ben és (3) be kez dé sé nek má so dik mon da tá -
ban, 23. §-ának be ve ze tõ szö ve gé ben a „tel jes kö rû en” szö -
veg rész he lyé be a „tel jes kö rû en” szö veg,

m) 22. §-a (3) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban az
„a szak mai akk re di tá ló bi zott ság” szö veg rész he lyé be az
„az akk re di tá ló bi zott ság” szö veg,

n) 24. §-a (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve gé ben az
„akk re di tá lá si ok ira tot” szö veg rész he lyé be az „akk re di -
tált stá tuszt” szö veg, to váb bá az „adta ki” szö veg rész
 helyébe az „ítél te oda” szö veg,

o) 24. §-ának (4) be kez dé sé ben a „18. § (1)–(3) be kez -
dé sé ben, (4) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban” szö veg -
rész he lyé be a „18. § (1)–(4) be kez dé sé ben” szö veg
lép.

(3) Ez a tör vény 2008. de cem ber 1-jén ha tá lyát vesz ti.

20. § (1) Az akk re di tá ló bi zott ság e tör vény sze rin ti
meg ala ku lá sá ig az e tör vény ha tály ba lé pé se kor fo lya mat -
ban lévõ akk re di tá lá si és fel ügye le ti vizs gá la ti el já rá so kat
a szak mai akk re di tá ló bi zott sá gok az e tör vény hatályba -
lépése elõt ti sza bá lyok sze rint vég zik.

(2) A Nem ze ti Akk re di tá ló Tes tü let el nö ke e tör vény
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lü li idõ pont ra tiszt újí tó 
köz gyû lést hív össze, és a köz gyû lés gon dos ko dik az e tör -
vény ren del ke zé sei sze rin ti fel té te lek alap ján az új Akk re -

di tá lá si Ta nács és az új fel lebb vi te li bi zott ság tag ja i nak
meg vá lasz tá sá ról. Az el nök a köz gyû lést kö ve tõ 15 na pon
be lü li idõ pont ra össze hív ja az Akk re di tá lá si Ta ná csot,
amely gon dos ko dik az e tör vény ren del ke zé sei sze rin ti fel -
té te lek alap ján az akk re di tá ló bi zott ság lét re ho zá sá ról, az
akk re di tá ló bi zott ság el nö ké nek, va la mint az akk re di tá ló
bi zott ság tag ja i nak meg bí zá sá ról.

(3) A Nem ze ti Akk re di tá ló Tes tü let e tör vény ha tály ba -
lé pé se elõtt meg vá lasz tott Akk re di tá lá si Ta ná csá nak, fel -
lebb vi te li bi zott sá gá nak, va la mint meg bí zott szak mai akk -
re di tá ló bi zott sá ga i nak el nö kei és tag jai a tiszt újí tá sig tel -
jes jog kör ben jár nak el.

(4) 2008. ok tó ber 31-éig el kell fo gad ni az e tör vény
ren del ke zé se i nek meg fe le lõ en mó do sí tott alap sza bályt, az
en nek meg fe le lõ bel sõ sza bály za to kat, to váb bá az új akk -
re di tá lá si el já rá si sza bály za to kat, és el fo ga dá su kat köve -
tõen meg kell kül de ni a tör vény es sé gi fel ügye let gya kor ló -
já nak.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2008. évi XLII.
tör vény

a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló
1997. évi CLV. tör vény, va la mint egyes kap cso ló dó

tör vények mó do sí tá sá ról*

1.  § A fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör -
vény (a továb biak ban: Fgytv.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„1.  § E tör vény ha tá lya – kü lön tör vény el té rõ ren del ke -
zé se hi á nyá ban – a vál lal ko zá sok azon te vé keny sé gé re ter -
jed ki, amely a fo gyasz tó kat érin ti vagy érint he ti.”

2.  § Az Fgytv. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:
a) fo gyasz tó: az ön ál ló fog lal ko zá sán és gaz da sá gi te -

vé keny sé gi kö rén kí vül esõ cé lok ér de ké ben el já ró ter mé -
sze tes sze mély, aki árut vesz, ren del, kap, hasz nál, igény be 
vesz, vagy az áru val kap cso la tos ke res ke del mi kom mu ni -
ká ció, aján lat cím zett je,

b) vál lal ko zás: aki az 1.  § sze rin ti te vé keny sé get ön ál ló
fog lal ko zá sá val vagy gaz da sá gi te vé keny sé gé vel össze -
füg gõ cé lok ér de ké ben vég zi,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. jú ni us 9-i ülés nap ján fo gad ta el.
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c) gyár tó:
ca) a ter mék nek az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ben le te -

le pe dett üz let sze rû elõ ál lí tó ja, ter me lõ je, hely re ál lí tó ja
vagy fel újí tó ja, il let ve aki a ter mé ken el he lye zett ne vé vel,
véd je gyé vel vagy egyéb meg kü lön böz te tõ jel zés al kal ma -
zá sá val ön ma gát a ter mék gyár tó ja ként tün te ti fel; vagy

cb) a gyár tó nak az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ben le te -
le pe dett meg ha tal ma zott kép vi se lõ je, ha maga a gyár tó
nem az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ben le te le pe dett; ilyen
kép vi se lõ hi á nyá ban az im por tá ló,

d) for gal ma zó: az a vál lal ko zás, amely a ter mé ket köz -
vet le nül a fo gyasz tó ré szé re for gal maz za,

e) fo gyasz tói ér de kek kép vi se le tét el lá tó tár sa dal mi
szer ve zet: az egye sü lé si jog ról  szóló 1989. évi II. tör vény
alap ján lét re ho zott tár sa dal mi szer ve zet, ha az alap sza bá -
lyá ban meg ha tá ro zott cél ja a fo gyasz tók ér de ke i nek vé del -
me, e cél nak meg fele lõen leg alább két éve mû kö dik, és ter -
mé sze tes sze mély tag ja i nak szá ma leg alább öt ven fõ, to -
váb bá az ilyen tár sa dal mi szer ve ze tek szö vet sé ge,

f) ter mék: min den bir tok ba ve he tõ for ga lom ké pes ingó
do log – ide nem ért ve a pénzt, az ér ték pa pírt és a pénz ügyi
esz közt – és a do log mód já ra hasz no sít ha tó ter mé sze ti erõ,

g) szol gál ta tás: ter mék, in gat lan vagy va gyo ni ér té kû
jog ér té ke sí té sén kí vül min den olyan – el len szol gál ta tás
fe jé ben vég zett – te vé keny ség, amely a meg ren de lõ, il let -
ve meg bí zó igé nyé nek ki elé gí té sé re va la mely ered mény
lét re ho zá sát, tel je sít mény nyúj tá sát vagy más ma ga tar tás
ta nú sí tá sát fog lal ja ma gá ban,

h) köz üze mi szol gál ta tás: kü lön tör vény alap ján ter -
mék ér té ke sí té si vagy szol gál ta tás nyúj tá si kö te le zett ség
ha tá lya alá tar to zó vál lal ko zás ál tal e kö te le zett ség alap ján
nyúj tott köz szol gál ta tás,

i) pénz ügyi szol gál ta tás: a hi tel in té ze tek rõl és a pénz -
ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény ha tá -
lya alá tar to zó pénz ügyi szol gál ta tás és ki egé szí tõ pénz -
ügyi szol gál ta tás, to váb bá a be fek te té si vál lal ko zá sok ról
és az áru tõzs dei szol gál ta tók ról, va la mint az ál ta luk vé gez -
he tõ te vé keny sé gek sza bá lya i ról  szóló 2007. évi
CXXXVIII. tör vény ha tá lya alá tar to zó be fek te té si szol -
gál ta tás, be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny sé get ki egé szí tõ 
szol gál ta tás és áru tõzs dei szol gál ta tás,

j) pénz tá ri szol gál ta tás: a ma gán nyug díj ról és a ma -
gán nyug díj-pénz tá rak ról  szóló 1997. évi LXXXII. tör -
vény, va la mint az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá -
rak ról  szóló 1993. évi XCVI. tör vény ha tá lya alá tar to zó
szol gál ta tás,

k) biz to sí tá si szol gál ta tás: a biz to sí tók ról és a biz to sí tá -
si te vé keny ség rõl  szóló 2003. évi LX. tör vény ha tá lya alá
tar to zó biz to sí tá si, biz to sí tás köz ve tí tõi és biz to sí tá si szak -
ta nács adói szol gál ta tás,

l) áru: a ter mék, az in gat lan és a va gyo ni ér té kû jog, va -
la mint a szol gál ta tás,

m) el adá si ár: a ter mék egy egy sé gé re vagy adott
mennyi sé gé re vo nat ko zó ár,

n) egy ség ár: a ter mék egy ki lo gramm já ra, egy li te ré re
vagy mil li li te ré re, egy mé te ré re, egy négy zet mé te ré re
vagy egy köb mé te ré re vo nat ko zó ár,

o) fo gyasz tá si köl csön: a hi tel in té ze tek rõl és a pénz -
ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény ha tá -
lya alá nem tar to zó min den olyan köl csön, rész let fi ze tés
vagy ha lasz tott fi ze tés, ame lyet vál lal ko zás fo gyasz tó ré -
szé re nyújt az ál ta la for gal ma zott ter mék vagy in gat lan
meg vé te lé hez, il let ve az ál ta la nyúj tott szol gál ta tás igény -
be vé te lé hez,

p) fo gyasz tá si köl csön szer zõ dés: a fo gyasz tá si köl csön
igény be vé te lé re irá nyu ló szer zõ dés,

q) ke res ke del mi kom mu ni ká ció: a fo gyasz tók kal szem -
be ni tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal má ról
 szóló tör vény ben ek ként meg ha tá ro zott fo ga lom,

r) for gal ma zás: va la mely ter mék vál lal ko zás ál tal – ér -
té ke sí tés, fo gyasz tás vagy hasz ná lat cél já ra el len ér ték fe jé -
ben vagy in gye ne sen – tör té nõ ren del ke zés re bo csá tá sa,
ide ért ve a fo gyasz tó szá má ra tör té nõ fel kí ná lást is,

s) for ga lom ból tör té nõ ki vo nás: olyan in téz ke dés,
amely nek cél ja a nem biz ton sá gos ter mék for gal ma zá sá -
nak, be mu ta tá sá nak, il let ve a fo gyasz tó szá má ra tör té nõ
fel aján lá sá nak meg aka dá lyo zá sa,

t) vissza hí vás: olyan in téz ke dés, amely nek cél ja a fo -
gyasz tó szá má ra for gal ma zott nem biz ton sá gos ter mék
vissza szol gál ta tá sa,

u) ho no sí tott har mo ni zált szab vány: eu ró pai szab vány -
ügyi tes tü let ál tal az ál ta lá nos ter mék biz ton ság ról  szóló
2001/95/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 4. cik -
ké ben meg ál la pí tott el já rás sal össz hang ban az eu ró pai kö -
ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sa cél já ból el fo ga dott mû sza ki
le írás, ame lyet nem ze ti szab vány ként köz zé tet tek,

v) sze xu á lis ter mék: olyan bir tok ba ve he tõ for ga lom ké -
pes do log, amely nek el sõd le ges cél ja a sze xu á lis in ger kel -
tés, kü lö nö sen amely nemi ak tust vagy egyéb sze xu á lis
cse lek ményt nyíl tan áb rá zol, il let ve em be ri tes tet, test részt 
sze xu á lis in ger kel tés re al kal mas mó don vagy sze xu á lis in -
ger kel tés cél já ból áb rá zol, ide ért ve a – ren del te té se sze -
rint – sze xu á lis in ger kel tés re szol gá ló, nemi ak tus vagy
egyéb sze xu á lis cse lek mény so rán al kal maz ha tó esz közt
is, a fo gam zás gát lás cél já ból al kal maz ha tó esz köz ki vé te -
lé vel,

w) do hány ter mék: a nem do hány zók vé del mé rõl és a
do hány ter mé kek fo gyasz tá sá nak, for gal ma zá sá nak egyes
sza bá lya i ról  szóló tör vény ben ek ként meg ha tá ro zott fo ga -
lom.”

3.  § Az Fgytv. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„3.  § (1) Csak biz ton sá gos ter mék for gal maz ha tó.
(2) A gyár tó kö te les gon dos kod ni a ter mék biz ton sá gos -

sá gá ról.
(3) A for gal ma zó nem for gal maz hat olyan ter mé ket,

amely rõl tud ja vagy a ren del ke zé sé re álló tá jé koz ta tás
vagy szak mai is me ret alap ján tud nia kel le ne, hogy nem
biz ton sá gos.

(4) A for gal ma zó a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot -
tak sze rint kö te les elõ se gí te ni az ál ta la for gal ma zott ter -
mék biz ton sá gos sá gá nak el len õr zé sét, és a ve szé lyek el ke -
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rü lé se ér de ké ben a gyár tók kal és a ha tó sá gok kal együtt -
mû köd ni. En nek so rán kö te les kü lö nö sen

a) a ter mék ál tal je len tett ve szé lyek re vo nat ko zó tá jé -
koz ta tás to vább adá sá ra,

b) a ter mék szár ma zá si he lyé nek meg ál la pí tá sá hoz és for -
gal ma zá sá nak nyo mon kö ve té sé hez szük sé ges do ku men tá -
ció meg õr zé sé re és ren del ke zés re bo csá tá sá ra, va la mint

c) an nak biz to sí tá sá ra, hogy a gyár tó – a 4/A.  § (2) be -
kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé gé nek 
tel je sí té se ér de ké ben – a for gal ma zott ter mék biz ton sá gos -
sá gát el len õriz hes se.

(5) Az a gyár tó vagy for gal ma zó, aki nek a ren del ke zé -
sé re álló tá jé koz ta tás vagy szak mai is me ret alap ján tud nia
kell, hogy az ál ta la for gal ma zott ter mék nem fe lel meg a
4.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott biz ton sá gos sá gi kö -
ve tel mény nek, a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rint kö te les a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá got ha la -
dék ta la nul tá jé koz tat ni, egy ide jû leg ren del ke zé sé re bo csá -
ta ni kü lö nö sen a fo gyasz tó kat érin tõ ve szély el há rí tá sá ra
tett in téz ke dé se i re vo nat ko zó ada to kat.”

4.  § Az Fgytv. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„4.  § (1) A ter mék ak kor biz ton sá gos, ha a fo gyasz tó
éle tét, egész sé gét, tes ti ép sé gét a ren del te tés sze rû vagy az
éssze rû en vár ha tó hasz ná lat mel lett – ide ért ve a hasz nál ha -
tó ság idõ tar ta mát, va la mint az üzem be he lye zé si, be sze re -
lé si, kar ban tar tá si elõ írások be tar tá sát – nem, vagy csak a
ren del te tés sze rû vagy éssze rû en vár ha tó hasz ná la tá val
járó leg ki sebb mér ték ben ve szé lyez te ti.

(2) A ter mék biz ton sá gos sá gát el sõ sor ban a kö vet ke zõk
alap ján kell meg ítél ni:

a) a ter mék (össze té te le, cso ma go lá sa, va la mint össze -
sze re lé sé re, be sze re lé sé re és kar ban tar tá sá ra, fel hasz ná lá -
sá ra vo nat ko zó elõ írások) alap ve tõ is mér vei,

b) a ter mék nek más ter mék re gya ko rolt – az együt tes
hasz ná lat so rán éssze rû en vár ha tó – ha tá sai,

c) a ter mék kül sõ meg je le ní té se, cím ké zé se, hasz ná la ti
és ke ze lé si út mu ta tó ja, hul la dék ke ze lé si vagy más tá jé koz -
ta tó ja,

d) a ter mék hasz ná la tá nak ha tá sa a fo ko zott ve szély nek
ki tett – kü lö nö sen a gyer mek- és az idõs ko rú – fo gyasz tók ra.

(3) Ha jog sza bály vagy köz vet le nül al kal ma zan dó eu ró -
pai uni ós jogi ak tus a ter mék meg ha tá ro zott tu laj don sá gai
te kin te té ben biz ton sá gos sá gi kö ve tel mé nye ket ha tá roz
meg, az e kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ ter mé ket az ilyen
tu laj don sá gok te kin te té ben biz ton sá gos nak kell te kin te ni.

(4) A ho no sí tott har mo ni zált szab vány ban meg ha tá ro -
zott biz ton sá gos sá gi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ ter mék
biz ton sá gos sá gát a szab vány ban meg ha tá ro zott tu laj don -
sá gok te kin te té ben vé lel mez ni kell.

(5) A ter mék biz ton sá gos sá gá nak meg íté lé sét nem be fo -
lyá sol ja ön ma gá ban az a tény, hogy ké sõbb na gyobb biz -
ton sá got nyúj tó ter mék ke rül for ga lom ba.”

5.  § Az Fgytv. a kö vet ke zõ 4/A.  §-sal egé szül ki:
„4/A.  § (1) Ha a koc ká zat fi gyel mez te tés nél kül nem

ész lel he tõ azon nal, a gyár tó kö te les a fo gyasz tót írás ban fi -
gyel mez tet ni olyan mó don, hogy a fo gyasz tó fel mér hes se
a ter mék ren del te tés sze rû vagy éssze rû en vár ha tó hasz ná -
la tá val járó ve szélyt, il let ve meg te hes se a ve szély el le ni
óv in téz ke dé se ket. A fi gyel mez te tés nem men te sí ti a gyár -
tót és a for gal ma zót a ter mék biz ton sá gos sá gá val kap cso -
la tos kö te le zett sé gei alól.

(2) A gyár tó kö te les a for gal ma zott ter mék kel kap cso la -
tos koc ká za ti té nye zõ ket fel mér ni, és meg ten ni a meg elõ -
zé sük höz, il let ve az el há rí tá suk hoz szük sé ges in téz ke dé -
se ket, így kü lö nö sen

a) a ter mé ket azo no sí tás ra al kal mas je lö lés sel el lát ni,
b) a for gal ma zott ter mék biz ton sá gos sá gát min ta vé tel

út ján rend sze re sen el len õriz ni,
c) a ter mék biz ton sá gos sá gá val kap cso la tos ki fo gá so -

kat ki vizs gál ni,
d) a for gal ma zót az el len õr zé sek meg ál la pí tá sa i ról tá jé -

koz tat ni,
e) a nem biz ton sá gos ter mé ket a for ga lom ból ki von ni,

il let ve – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint – vissza hív ni.”

6.  § Az Fgytv. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„5.  § (1) E fe je ze tet az olyan ter mék re kell al kal maz ni,
ame lyet a fo gyasz tók nak szán tak, vagy bár nem erre a cél -
ra szán ták, de fo gyasz tók ál tal éssze rû en elõ re lát ha tó an
hasz nál ha tó, és gaz da sá gi te vé keny ség ke re té ben új, hasz -
nált vagy hely re ál lí tott ál la pot ban for gal maz nak.

(2) A fe je zet ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni
kell a szol gál ta tás nyúj tá sa so rán, az zal össze füg gés ben
for gal ma zott ter mék re is.

(3) Nem kell al kal maz ni e fe je zet ren del ke zé se it, ha a
for gal ma zó a ter mék for gal ma zá sa kor egy ér tel mû en köz li
a fo gyasz tó val, hogy

a) a ter mék ré gi ség, vagy
b) a ter mé ket hasz ná lat elõtt meg kell ja ví ta ni, rend be

kell hoz ni, il let ve hely re kell ál lí ta ni.
(4) E fe je zet al kal ma zá sá ban
a) a 2.  § a) pont já tól el té rõ en fo gyasz tó az, aki nek – ön -

ál ló fog lal ko zá sa és gaz da sá gi te vé keny sé ge kö rén kí -
vül – fo gyasz tás vagy hasz ná lat cél já ból a ter mé ket for gal -
maz zák,

b) a 2.  § c) pont já ban meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en
gyár tó az ér té ke sí té si lánc ban részt vevõ va la mennyi
egyéb olyan vál lal ko zás, amely nek a te vé keny sé ge a ter -
mék biz ton sá gos sá gát be fo lyá sol hat ja,

c) a 2.  § d) pont já tól el té rõ en for gal ma zó az ér té ke sí té si 
lánc ban részt vevõ va la mennyi vál lal ko zás, fel té ve, hogy
te vé keny sé ge a ter mék biz ton sá gi jel lem zõ it nem be fo lyá -
sol ja.”

7.  § Az Fgytv. III. fe je ze té nek címe he lyé be a kö vet ke zõ 
fe je zet cím lép:

„Fo gyasz tá si köl csön”
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8.  § (1) Az Fgytv. 7.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Sem mis az a fo gyasz tá si köl csön szer zõ dés, amely
nem tar tal maz za

a) a szer zõ dés tár gyát ké pe zõ ter mék vagy in gat lan
meg ha tá ro zá sát,

b) a szer zõ dés alap ján fi ze ten dõ ár meg ha tá ro zá sát,
c) a tu laj don jog át szál lá sá nak idõ pont ját és fel té te le it,
d) a szer zõ dés sel kap cso la tos összes költ sé get, ide ért ve 

a ka ma to kat, já ru lé ko kat, va la mint ezek éves, szá za lék ban
ki fe je zett ér té két,

e) az éves, szá za lék ban ki fe je zett tel jes hi tel díj mu ta tót,
f) az éves, szá za lék ban ki fe je zett tel jes hi tel díj mu ta tó

mó do sí tá sá nak fel té te le it, vagy ha ez nem le het sé ges, az
er rõl  szóló tá jé koz ta tást,

g) a rész le tek szá mát, össze gét, a tör lesz té si idõ pon to -
kat,

h) ha a ter mék vagy az in gat lan ára a szer zõ dés idõ tar -
ta ma alatt vál toz hat, a vál to zás fel té te le it, il let ve azt az
össze get, mely nek el éré se ese tén a fo gyasz tó hát rá nyos
kö vet kez mé nyek nél kül el áll hat a szer zõ dés tõl.”

(2) Az Fgytv. 7.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül 
ki, egy ide jû leg a je len le gi (7) be kez dés szá mo zá sa (8) be -
kez dés re vál to zik:

„(7) Ha a fo gyasz tá si köl csönt nyúj tó vál lal ko zás, il let -
ve a vál lal ko zás ál tal nyúj tott fo gyasz tá si köl csönt köz ve -
tí tõ har ma dik sze mély ke res ke del mi kom mu ni ká ci ó já ban
sze re pel a fo gyasz tá si köl csön ka ma ta, bár mi lyen költ sé ge
vagy tör lesz tõ rész le te, vagy ezek kel össze füg gés be hoz ha -
tó bár mely uta lás, köz vet le nül ezt köve tõen a (2) be kez dés
e) pont ja sze rin ti éves, szá za lék ban ki fe je zett tel jes hi tel -
díj mu ta tót is fel kell tün tet ni leg alább ugyan ak ko ra mé ret -
ben és meg egye zõ meg je le ní tés ben, ille tõ leg jól ért he tõ en
el kell han goz nia.”

9.  § Az Fgytv. IV. fe je ze té nek címe he lyé be a kö vet ke zõ 
fe je zet cím lép:

„A for gal ma zás sal, il let ve a szol gál ta tás nyúj tás sal
össze füg gõ kü lö nös kö ve tel mé nyek”

10.  § Az Fgytv. 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„12.  § (1) Kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ter mék
csak hasz ná la ti és ke ze lé si út mu ta tó val for gal maz ha tó.

(2) Az ilyen hasz ná la ti és ke ze lé si út mu ta tó ban a fo -
gyasz tót ma gyar nyel ven, kö zért he tõ en és egy ér tel mû en
tá jé koz tat ni kell a ter mék ren del te tés sze rû hasz ná la tá nak,
fel hasz ná lá sá nak, el tart ha tó sá gá nak és ke ze lé sé nek mód -
já ról.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben a ter mék hez csa tolt
ma gyar nyel vû hasz ná la ti és ke ze lé si út mu ta tó nak a (2) be -
kez dés ben em lí tett kör ben tar tal maz nia kell mind azt az in -
for má ci ót, ame lyet a gyár tó ál tal csa tolt ide gen nyel vû
hasz ná la ti és ke ze lé si út mu ta tó tar tal maz.”

11.  § Az Fgytv. 13.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be 
a kö vet ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„A meg fe le lõ ség ér té ke lé se

13.  § Azok a ter mé kek, ame lyek re vo nat ko zó an jog sza -
bály meg fe le lõ ség ér té ke lé si kö te le zett sé get ír elõ, csak az
elõ írt mód sze rin ti meg fe le lõ sé gi ta nú sít vánnyal, meg fe le -
lõ sé gi nyi lat ko zat tal, il let ve meg fe le lõ sé gi je lö lés sel
együtt for gal maz ha tók.”

12.  § Az Fgytv. 14.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„14.  § (1) A fo gyasz tót – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rint írás ban tá jé koz tat ni kell a fo gyasz tók nak meg vé tel -
re kí nált ter mék el adá si árá ról és egy ség árá ról, il let ve a
szol gál ta tás díj ár ól.

(2) Nem kell al kal maz ni e § ren del ke zé se it az ár ve rés
út ján ér té ke sí ten dõ ter mék re, ha an nak ki ki ál tá si (in du ló)
árát az ár ve ré si tá jé koz ta tó meg ha tá roz za.

(3) Az el adá si árat, az egy ség árat, il let ve a szol gál ta tás
dí ját egy ér tel mû en, könnyen azo no sít ha tó an és tisz tán ol -
vas ha tó an kell fel tün tet ni.

(4) Az el adá si árat és az egy ség árat, il let ve – ha tá ron át -
nyú ló szol gál ta tás nyúj tás ki vé te lé vel – a szol gál ta tás dí ját
a Ma gyar Köz tár sa ság tör vényes fi ze tõ esz kö zé ben ki fe -
jez ve fel kell tün tet ni.

(5) A ter mék el adá si ára ként és egy ség ára ként, il let ve a
szol gál ta tás dí ja ként a fo gyasz tó ál tal tény le ge sen fi ze ten -
dõ, az ál ta lá nos for gal mi adót és egyéb kö te le zõ ter he ket is 
tar tal ma zó árat kell fel tün tet ni.

(6) Ha a ter mék re vo nat ko zó ke res ke del mi kom mu ni ká -
ció meg je lö li a ter mék el adá si árát, az egy ség árat is meg
kell adni a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint.

(7) Több el adá si ár vagy szol gál ta tá si díj egy ide jû fel -
tün te té se ese tén a vál lal ko zás kö te les a fel tün te tett leg ala -
cso nyabb el adá si ár vagy szol gál ta tá si díj fel szá mí tá sá ra.”

13.  § Az Fgytv. 15.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ter mé ket úgy kell cso ma gol ni, hogy a cso ma go -
lás óvja meg a ter mék mi nõ sé gét, könnyít se meg szál lí tá -
sát, ne be fo lyá sol ja hát rá nyo san a ter mék mi nõ sé gét vagy
mennyi sé gét.”

14.  § Az Fgytv. 16.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be 
a kö vet ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„Kü lö nös fe le lõs sé gi sza bá lyok

16.  § (1) A hasz ná la ti és ke ze lé si út mu ta tó ra, a meg fe le -
lõ ség ér té ke lé sé re, va la mint a cso ma go lás ra vo nat ko zó
ren del ke zé sek meg tar tá sá ra a gyár tó, az ár fel tün te té sé re
vo nat ko zó ren del ke zé sek meg tar tá sá ra a for gal ma zó, il let -
ve a szol gál ta tást ér té ke sí tõ vál lal ko zás kö te les.

(2) Ha a gyár tó nem tesz ele get az (1) be kez dés ben em lí -
tett kö te le zett sé ge i nek, a for gal ma zó kö te les azt pó tol ni.
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(3) Az el já ró ha tó ság fel hí vá sá ra a vál lal ko zás kö te les
iga zol ni, hogy a hasz ná la ti és ke ze lé si út mu ta tó ra, a meg -
fe le lõ ség ér té ke lé sé re, a cso ma go lás ra, il let ve az ár fel tün -
te tés re vo nat ko zó kö te le zett sé ge i nek ele get tett.

(4) A fo gyasz tó, ha nem kap ta meg a jog sza bály ban elõ -
írt hasz ná la ti és ke ze lé si út mu ta tót, il let ve meg fe le lõ sé gi
ta nú sít ványt vagy meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot, an nak pót -
lá sát a for gal ma zó tól is kér he ti, füg get le nül at tól, hogy az
meg ne vez te-e a gyár tót.

(5) A (2) és (4) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek nem
érin tik a for gal ma zó nak a gyár tó val szem ben ér vé nye sít -
he tõ igé nye it.”

15.  § Az Fgytv. a kö vet ke zõ IV/A. fe je zet cím mel és
16/A.  §-sal egé szül ki:

„IV/A. Fe je zet

A gyer mek- és fi a tal ko rú ak vé del mét szol gá ló
 kü lö nös ren del ke zé sek

16/A.  § (1) Ti los ti zen nyol ca dik élet évét be nem töl tött
sze mély ré szé re – a ki zá ró lag or vo si ren del vény re ki ad ha -
tó gyógy szer ki vé te lé vel – al ko hol tar tal mú italt ér té ke sí te -
ni, il let ve ki szol gál ni.

(2) Ti los ti zen nyol ca dik élet évét be nem töl tött sze mély
ré szé re sze xu á lis ter mé ket ér té ke sí te ni, il let ve ki szol gál ni.

(3) Ti los ti zen nyol ca dik élet évét be nem töl tött sze mély
ré szé re do hány ter mé ket ér té ke sí te ni, il let ve ki szol gál ni.

(4) Az e §-ban meg ha tá ro zott kor lá to zás ér vé nye sí té se ér -
de ké ben a vál lal ko zás vagy an nak kép vi se lõ je két ség ese tén
fel hív ja a fo gyasz tót élet ko rá nak hi telt ér dem lõ iga zo lá sá ra.
Az élet kor meg fe le lõ iga zo lá sá nak hi á nyá ban a ter mék ér té -
ke sí té sét, il let ve ki szol gá lá sát meg kell ta gad ni.”

16.  § Az Fgytv. VI. fe je ze te „A fo gyasz tói jo gok ér vé -
nye sí té se” fe je zet cí met köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel és
17/A–17/C.  §-sal egé szül ki:

„Pa nasz ke ze lés, ügy fél szol gá lat

17/A.  § (1) A vál lal ko zás kö te les a fo gyasz tót tá jé koz tat ni
a szék he lyé rõl, a pa nasz ügy in té zés he lyé rõl – ha az nem
egye zik meg a for gal ma zás, il let ve ér té ke sí tés he lyé vel – és
az adott te vé keny ség, ke res ke del mi for ma vagy mód szer sa -
já tos sá ga i hoz iga zo dó mód já ról, va la mint a pa na szok köz lé -
se ér de ké ben a vál lal ko zás vagy a vál lal ko zás 17/B.  § sze rin ti 
ügy fél szol gá la tá nak le ve le zé si cí mé rõl és – ha a pa na szo kat
ilyen mó don is fo gad ja – elekt ro ni kus le ve le zé si cí mé rõl, il -
let ve in ter ne tes cí mé rõl, te le fon szá má ról. Üz let tel ren del ke zõ 
vál lal ko zás ese tén az e be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tást jól lát -
ha tó an és ol vas ha tó an kell meg ad ni.

(2) A fo gyasz tó a vál lal ko zás nak, il let ve a vál lal ko zás
ér de ké ben vagy ja vá ra el já ró sze mély nek az áru fo gyasz -
tók ré szé re tör té nõ for gal ma zá sá val, il let ve ér té ke sí té sé vel 
köz vet len kap cso lat ban álló ma ga tar tá sá ra, te vé keny sé gé -
re vagy mu lasz tá sá ra vo nat ko zó pa na szát szó ban vagy
írás ban kö zöl he ti a vál lal ko zás sal.

(3) A szó be li pa naszt azon nal meg kell vizs gál ni, és
szük ség sze rint or vo sol ni kell. Ha a fo gyasz tó a pa nasz ke -

ze lé sé vel nem ért egyet, a vál lal ko zás a pa nasz ról és az az -
zal kap cso la tos ál lás pont já ról ha la dék ta la nul kö te les jegy -
zõ köny vet fel ven ni, s an nak egy má so la ti pél dá nyát a fo -
gyasz tó nak át ad ni. Ha a pa nasz azon na li ki vizs gá lá sa nem
le het sé ges, a vál lal ko zás a pa nasz ról ha la dék ta la nul kö te -
les jegy zõ köny vet fel ven ni, és an nak egy má so la ti pél dá -
nyát kö te les a fo gyasz tó nak át ad ni, egye bek ben pe dig az
írás be li pa nasz ra vo nat ko zó an a (4) be kez dés ben ír tak sze -
rint kö te les el jár ni.

(4) Az írás be li pa naszt a vál lal ko zás – tör vény el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban – har minc na pon be lül kö te les
írás ban meg vá la szol ni. A pa naszt el uta sí tó ál lás pont ját a
vál lal ko zás in do kol ni kö te les. A vá lasz má so la ti pél dá nyát 
há rom évig kö te les meg õriz ni, s azt az el len õr zõ ha tó sá -
gok nak ké ré sük re be mu tat ni.

(5) A pa nasz el uta sí tá sa ese tén a vál lal ko zás kö te les a
fo gyasz tót írás ban tá jé koz tat ni ar ról, hogy pa na szá -
val – an nak jel le ge sze rint – mely ha tó ság vagy a bé kél te tõ
tes tü let el já rá sát kez de mé nyez he ti. Meg kell adni az ille té -
kes ha tó ság, il let ve a vál lal ko zás szék he lye sze rin ti bé kél -
te tõ tes tü let le ve le zé si cí mét.

17/B.  § (1) A köz üze mi, a pénz ügyi, a biz to sí tá si, il let ve 
a pénz tá ri szol gál ta tá si te vé keny sé get foly ta tó vál lal ko zás, 
a fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl  szóló 2007.
évi CXVII. tör vény sze rin ti fog lal koz ta tói nyug díj szol gál -
ta tó in téz mény, va la mint a kü lön tör vény ben meg ha tá ro -
zott egyéb vál lal ko zás a fo gyasz tói pa na szok in té zé sé re,
va la mint a fo gyasz tók tá jé koz ta tá sá ra kö te les ügy fél szol -
gá lat mû köd te té sé rõl gon dos kod ni oly mó don, hogy
az – tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – az ügy fe lek
ré szé re nyit va álló he lyi ség ben ke rül jön ki ala kí tás ra.

(2) Az ügy fél szol gá lat mû kö dé si rend jét, fél fo ga dá si
ide jét a vál lal ko zás úgy kö te les meg ál la pí ta ni, il let ve mû -
kö dé sé nek fel té te le i rõl oly mó don kö te les gon dos kod ni,
hogy az ügy fél szol gá lat meg kö ze lí té se, az ah hoz  való hoz -
zá fé rés – az el lá tott fo gyasz tók szá má ra és föld raj zi el osz -
lá sá ra fi gye lem mel – ne jár jon arány ta lan ne héz sé gek kel a
fo gyasz tók ra néz ve. En nek ke re té ben a vál lal ko zás kö te les 
biz to sí ta ni leg alább azt, hogy

a) az ügy fe lek ré szé re nyit va álló he lyi ség ben mû -
ködtetett ügy fél szol gá lat a hét egy mun ka nap ján 8 órá tól
20 órá ig nyit va tart son, il let ve te le fo nos el érés sel mû köd -
te tett ügy fél szol gá lat ese tén leg alább a hét egy mun ka nap -
ján 8 órá tól 20 órá ig el ér he tõ le gyen,

b) az ügy fe lek ré szé re nyit va álló he lyi ség ben mû köd te -
tett ügy fél szol gá lat ese té ben a fo gyasz tók nak le he tõ sé ge le -
gyen elekt ro ni ku san és te le fo non ke resz tül is a sze mé lyes
ügy in té zés idõ pont já nak elõ ze tes le fog la lá sá ra, il let ve

c) az elekt ro ni kus el érés sel mû köd te tett ügy fél szol gá -
lat – üzem za var ese tén meg fe le lõ más el ér he tõ sé get biz to -
sít va – fo lya ma to san el ér he tõ le gyen.

(3) Te le fo nos el érés sel mû köd te tett ügy fél szol gá lat, il -
let ve az ügy in té zés idõ pont já nak elõ ze tes le fog la lá sá ra
biz to sí tott te le fo nos el érés ese té ben biz to sí ta ni kell az
éssze rû vá ra ko zá si idõn be lü li hí vás fo ga dást és ügy in té -
zést. Az ügy fél szol gá lat hoz be ér ke zõ va la mennyi te le fo -
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non tett szó be li pa naszt, il let ve az ügy fél szol gá lat és a fo -
gyasz tó kö zöt ti te le fo nos kom mu ni ká ci ót hang fel vé tel lel
rög zí te ni kell, és a hang fel vé telt öt évig meg kell õriz ni.
Er rõl a fo gyasz tót a te le fo nos ügy in té zés kez de te kor tá jé -
koz tat ni kell. A hang fel vé telt a fo gyasz tó nak – ké ré sé -
re – ren del ke zés re kell bo csá ta ni.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott vál lal ko zá sok te -
vé keny sé gé re vo nat ko zó tör vény vagy az an nak fel ha tal -
ma zá sa alap ján ki adott kor mány ren de let az ügy fél szol gá -
lat mû kö dé sé re vo nat ko zó an to váb bi rész le tes sza bá lyo kat 
ál la pít hat meg.

(5) A 17/A.  §-tól el té rõ en az ügy fél szol gá lat min den
eset ben kö te les a vál lal ko zás pa nasszal kap cso la tos ál lás -
pont ját és in téz ke dé se it in do ko lás sal el lát va írás ba fog lal -
ni, és a fo gyasz tó nak a pa nasz be ér ke zé sét kö ve tõ ti zen öt
na pon be lül meg kül de ni, ki vé ve, ha a fo gyasz tó pa na szát
sze mé lye sen je len ti be és a vál lal ko zás az ab ban fog lal tak -
nak nyom ban ele get tesz.

(6) Az ügy fél szol gá lat a fo gyasz tói pa na szok in té zé se
és a fo gyasz tók tá jé koz ta tá sa so rán kö te les együtt mû köd ni 
a fo gyasz tói ér de kek kép vi se le tét el lá tó tár sa dal mi szer ve -
ze tek kel.

17/C.  § A 17/A.  § és a 17/B.  § al kal ma zá sá ban az írás be -
li ség kö ve tel mé nyé nek le vél, táv irat, táv gép író vagy te le -
fax út ján, to váb bá bár mely egyéb olyan esz köz zel is ele get 
le het ten ni, amely a cím zett szá má ra le he tõ vé te szi a neki
cím zett ada tok nak az adat cél já nak meg fe le lõ ide ig tör té nõ 
tar tós tá ro lá sát, és a tá rolt ada tok vál to zat lan for má ban és
tar ta lom mal tör té nõ meg je le ní té sét.”

17.  § Az Fgytv. 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„18.  § (1) A bé kél te tõ tes tü let ha tás kö ré be tar to zik a fo -
gyasz tó és a vál lal ko zás kö zöt ti, a ter mék mi nõ sé gé vel,
biz ton sá gos sá gá val, a ter mék fe le lõs sé gi sza bá lyok al kal -
ma zá sá val, a szol gál ta tás mi nõ sé gé vel, to váb bá a fe lek kö -
zöt ti szer zõ dés meg kö té sé vel és tel je sí té sé vel kap cso la tos
vi tás ügy (a továb biak ban: fo gyasz tói jog vi ta) bí ró sá gi el -
já rá son kí vü li ren de zé se: e cél ból egyez ség lét re ho zá sá nak 
meg kí sér lé se, en nek ered mény te len sé ge ese tén pe dig az
ügy ben dön tés ho za ta la a fo gyasz tói jo gok egy sze rû,
gyors, ha té kony és költ ség kí mé lõ ér vé nye sí té sé nek biz to -
sí tá sa ér de ké ben.

(2) A bé kél te tõ tes tü let a me gyei (fõ vá ro si) ke res ke del -
mi és ipar ka ma rák (a továb biak ban: ka ma ra) mel lett mû -
kö dõ füg get len tes tü let.

(3) Az ál lam a min den ko ri éves köz pon ti költ ség ve tés -
rõl  szóló tör vény ben gon dos ko dik a bé kél te tõ tes tü le tek
mû kö dé sé nek ügy szám ará nyos tá mo ga tá sá ról.

(4) A he lyi ön kor mány za tok részt vál lal hat nak a bé kél -
te tõ tes tü let mû köd te té sé nek fel ada ta i ból.”

18.  § Az Fgytv. 20.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„20.  § (1) Az el já rás ra a fo gyasz tó la kó he lye vagy tar -
tóz ko dá si he lye sze rin ti bé kél te tõ tes tü let ille té kes.

(2) A fo gyasz tó bel föl di la kó he lye és tar tóz ko dá si he lye 
hi á nyá ban a bé kél te tõ tes tü let ille té kességét a fo gyasz tói
jog vi tá val érin tett vál lal ko zás vagy az an nak kép vi se le té re 
fel jo go sí tott szerv szék he lye ala pít ja meg.

(3) Az el já rás ra – a fo gyasz tó erre irá nyu ló ké rel me
alap ján – az (1) be kez dés sze rint ille té kes tes tü let he lyett a
szer zõ dés tel je sí té sé nek he lye vagy a fo gyasz tói jog vi tá val 
érin tett vál lal ko zás, il let ve az an nak kép vi se le té re fel jo go -
sí tott szerv szék he lye sze rin ti bé kél te tõ tes tü let, a (2) be -
kez dés sze rint ille té kes tes tü let he lyett pe dig a szer zõ dés
tel je sí té sé nek he lye sze rin ti tes tü let is ille té kes, ha a tel je -
sí tés he lye bel föl dön ta lál ha tó.

(4) Ha több fo gyasz tó kö zö sen ter jeszt elõ ké rel met,
bár me lyik ké rel me zõ re ille té kes tes tü let va la mennyi ké rel -
me zõ re néz ve ille té kes.

(5) A bé kél te tõ tes tü let ille té kességi te rü le te a tes tü le tet
mû köd te tõ ka ma ra ille té kességi te rü le té hez iga zo dik.”

19.  § (1) Az Fgytv. 21.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A bé kél te tõ tes tü let el nök bõl, – szük ség sze -
rint – el nök he lyet tes bõl és ta gok ból (a továb biak ban
együtt: bé kél te tõ tes tü le ti ta gok) áll.

(2) A bé kél te tõ tes tü le ti ta go kat – a kü lön jog sza bály ban 
meg ha tá ro zot tak sze rint – egy rész rõl a ka ma ra és a me gyei 
(fõ vá ro si) ag rár ka ma rák, más rész rõl a fo gyasz tói ér de kek
kép vi se le tét el lá tó tár sa dal mi szer ve ze tek egyen lõ arány -
ban je lö lik ki. A tes tü le ti ta gok szá ma tes tü le ten ként leg -
alább tíz, leg fel jebb har minc, il let ve ha a tes tü let hez be -
nyúj tott ké rel mek szá ma a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott mér té ket meg ha lad ja, negy ven fõ. A je lö lés so rán
biz to sí ta ni kell, hogy a tes tü let nek le gyen olyan tag ja, aki a 
25.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek
meg fe lel.”

(2) Az Fgytv. 21.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A bé kél te tõ tes tü le ti ta gok meg bí za tá sa négy évre
szól. A ta gok is mé tel ten ki je löl he tõk.”

20.  § Az Fgytv. 23.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„23.  § (1) Az el nö köt – a tes tü le ti ta gok kö zül – a bé kél -
te tõ tes tü let vá laszt ja meg. A vá lasz tás ered mé nyé rõl a bé -
kél te tõ tes tü let ér te sí ti a fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi -
nisz tert. Ha az el nök tes tü le ti tag sá gi meg bí za tá sá nak
meg szû né sét kö ve tõ hat van na pon be lül a bé kél te tõ tes tü -
let nem vá laszt el nö köt, az új el nö köt a fo gyasz tó vé de le -
mért fe le lõs mi nisz ter bíz za meg a tes tü le ti ta gok kö zül.
Az el nök tel jes jog kör rel kép vi se li a tes tü le tet.

(2) A bé kél te tõ tes tü let el nö ke – ha a tes tü let mun ka ter -
he azt in do kol ja – el nök he lyet test je löl het ki a tes tü le ti ta -
gok kö zül. Az el nö köt aka dá lyoz ta tá sa ese tén az el nök he -
lyet tes tel jes jog kör rel he lyet te sí ti. El nök he lyet tes hi á nyá -
ban az el nö köt szük ség ese tén az ál ta la az adott al ka lom -
mal tör té nõ he lyet te sí tés re ki je lölt tag a ki je lö lés ben meg -
ha tá ro zott kör ben he lyet te sít he ti.”

5662 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/93. szám



21.  § Az Fgytv. a kö vet ke zõ 23/A.  §-sal egé szül ki:
„23/A.  § A ta gok ról a tes tü let el nö ke lis tát ve zet. A lis ta

tar tal maz za a ta gok ne vét, szak te rü le tük és a ta got je lö lõ
szer ve zet meg je lö lé sét. Ezek az ada tok köz ér dek bõl nyil -
vá nos ada tok. Az el nök a tes tü le ti ta gok lis tá ját meg kül di a 
bé kél te tõ tes tü let mû kö dé si fel té te le it biz to sí tó ka ma rá -
nak, va la mint a fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi nisz ter -
nek.”

22.  § Az Fgytv. 24.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) Az (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti eset ben a meg bí -
za tás meg szû né sét az érin tett tes tü le ti tag meg hall ga tá sa
után és a ta got je lö lõ szer ve zet vé le mé nyé nek figye lembe -
véte lével a bé kél te tõ tes tü let el nö ke, il let ve – az el nök te -
kin te té ben – a bé kél te tõ tes tü let tag jai kö zül vá lasz tott, a
ka ma ra és a fo gyasz tói ér de kek kép vi se le tét el lá tó tár sa -
dal mi szer ve ze tek ál tal je lölt ta gok ból álló há rom fõs tes tü -
let ál la pít ja meg.

(3) Ha a bé kél te tõ tes tü le ti tag meg bí za tá sa e tör vény -
ben sza bá lyo zott bár mely ok ból meg szû nik, he lyet te a tes -
tü le ti tag je lö lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé sek meg fe le lõ al -
kal ma zá sá val új tes tü le ti ta got kell ki je löl ni. Ha a tag meg -
bí za tá sa az (1) be kez dés a) pont ja alap ján szû nik meg, az
olyan fo lya mat ban lévõ ügy ben, amely ben el já ró ta nács
tag ja, még el jár.”

23.  § Az Fgytv. a kö vet ke zõ 24/A.  §-sal egé szül ki:
„24/A.  § A bé kél te tõ tes tü le ti ta gok nak füg get len nek és

pár tat lan nak kell len ni ük, nem le het nek kép vi se lõi a fe lek -
nek, el já rá suk so rán uta sí tást nem fo gad hat nak el. Tel jes
ti tok tar tás ra kö te le zet tek a bé kél te tõ tes tü let mû kö dé se so -
rán tu do má suk ra ju tott té nyek és ada tok te kin te té ben, az
el já rás meg szû né se után is. Mind er rõl ki je lö lé sük el fo ga -
dá sa kor írás be li nyi lat ko za tot kö te le sek ten ni.”

24.  § Az Fgytv. 25.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„25.  § (1) A bé kél te tõ tes tü let – a (3) be kez dés ben fog -
lalt ki vé tel lel – há rom ta gú ta nács ban jár el.

(2) Az el já ró ta nács egyik tag ját az el já rást meg in dí tó
fo gyasz tó, egy má sik tag ját pe dig az el já rás sal érin tett vál -
lal ko zás je lö li ki a tes tü le ti ta gok 23/A.  §-ban meg ha tá ro -
zott lis tá já ról. Az el já ró ta nács el nö két, to váb bá ha a fe lek
bár me lyi ke a meg adott ha tár idõn be lül nem él a je lö lés le -
he tõ sé gé vel, vagy ha más ok ból szük sé ges, az el já ró ta nács 
hi ány zó tag ját a tes tü let el nö ke je lö li ki, fi gye lem mel arra,
hogy leg alább egy tag a fo gyasz tói ér de kek kép vi se le tét
el lá tó tár sa dal mi szer ve ze tek ál tal je lölt, egy má sik tag pe -
dig a ka ma ra ál tal ki je lölt tes tü le ti ta gok kö zül ke rül jön ki,
va la mint min den olyan szem pont ra, amely nagy
 valószínûséggel biz to sít ja füg get len és pár tat lan tes tü le ti
tag ki je lö lé sét.

(3) Ha a tes tü let el nö ke sze rint a fo gyasz tói jog vi ta egy -
sze rû me gí té lé sû, az el já rás le foly ta tá sá ra egye dül el já ró
tes tü le ti ta got je löl ki. Ha azon ban mind két fél – az ál ta la

az (1) be kez dés sze rint je löl he tõ tes tü le ti tag meg je lö lé sé -
vel – azt kéri, a bé kél te tõ tes tü let eb ben az eset ben is há -
rom ta gú ta nács ban jár el.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben egye dül
el já ró tes tü le ti tag ként csak az je löl he tõ ki, aki jogi vég -
zett ség gel ren del ke zik, és a meg elõ zõ há rom év ben nem
állt az õt je lö lõ ka ma rá val, il let ve fo gyasz tói ér de kek kép -
vi se le tét el lá tó tár sa dal mi szer ve zet tel, vagy ezek tag já val
mun ka vi szony ban vagy mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb
jog vi szony ban.

(5) Ahol a tör vény a továb biak ban el já ró ta ná csot, il let -
ve az el já ró ta nács el nö két em lít, azon az egye dül el já ró
tes tü le ti ta got is ér te ni kell.”

25.  § Az Fgytv. 25.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (3)–(5) be kez dé sek szá -
mo zá sa (4)–(6) be kez dés re vál to zik:

„(3) Az el já ró ta nács leg alább egy tag ja jogi vég zett ség -
gel kell, hogy ren del kez zen.”

26.  § Az Fgytv. 26/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„26/A.  § A bé kél te tõ tes tü let bár ki ké ré sé re kö te les ha -
la dék ta la nul, írás ban vagy más meg fe le lõ for má ban tá jé -
koz ta tást adni a ha tás kö ré rõl, ille té kességérõl, el já rá sá nak
sza bá lya i ról és költ sé ge i rõl, a kö te le zést tar tal ma zó ha tá -
ro zat, il let ve az aján lás ho za ta lá nak fel té te le i rõl, a ha tá ro -
za tok ki kény sze rí té sé nek mód já ról, az aján lás és a kö te le -
zést tar tal ma zó ha tá ro zat ha tá lyon kí vül he lye zé sé nek fel -
té te le i rõl, és ar ról, hogy a bé kél te tõ tes tü let el já rá sa nem
érin ti az igé nyek bí ró sá gi úton  való ér vé nye sít he tõ sé gét.”

27.  § Az Fgytv. 27.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„27.  § A bé kél te tõ tes tü let el já rá sa meg in dí tá sá nak fel -
té te le, hogy a fo gyasz tó az érin tett vál lal ko zás sal köz vet le -
nül meg kí sé rel je a vi tás ügy ren de zé sét.”

28.  § Az Fgytv. 28.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„28.  § (1) A bé kél te tõ tes tü let el já rá sa a fo gyasz tó ké rel -
mé re in dul.

(2) A ké rel met a bé kél te tõ tes tü let el nö ké hez kell írás -
ban be nyúj ta ni. Az írá sos for má nak a 17/C.  § sze rin ti mó -
do kon is ele get le het ten ni. A ké re lem nek tar tal maz nia kell

a) a fo gyasz tó ne vét, la kó he lyét vagy tar tóz ko dá si he -
lyét,

b) a fo gyasz tói jog vi tá val érin tett vál lal ko zás ne vét,
szék he lyét vagy érin tett te lep he lyét,

c) – ha az ille té kességet a 20.  § (3) be kez dé se sze rint a
szer zõ dés tel je sí té sé nek he lyé re kí ván ja ala pí ta ni – a fo -
gyasz tó nak a tel je sí tés he lyé re vo nat ko zó nyi lat ko za tát,

d) a fo gyasz tó ál lás pont já nak rö vid le írá sát, az azt alá -
tá masz tó té nye ket és azok bi zo nyí té ka it,

e) a fo gyasz tó nyi lat ko za tát a 27.  §-ban elõ írt fel té tel
tel je sí té sé rõl,
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f) a fo gyasz tó nyi lat ko za tát arra néz ve, hogy az ügy ben
más bé kél te tõ tes tü let el já rá sát nem kez de mé nyez te, köz -
ve tí tõi el já rást vagy pol gá ri pe res el já rást nem in dí tott,

g) a tes tü let dön té sé re irá nyu ló in dít ványt.
(3) A ké re lem hez csa tol ni kell azt az ok ira tot, il let ve an -

nak má so la tát (ki vo na tát), amely nek tar tal má ra a fo gyasz -
tó bi zo nyí ték ként hi vat ko zik, így kü lö nö sen a vál lal ko zás -
nak a 17/A.  § (3) vagy (4) be kez dé se, il let ve a 17/B.  §
(5) be kez dé se sze rin ti írás be li nyi lat ko za tát a pa nasz el uta -
sí tá sá ról, en nek hi á nyá ban a fo gyasz tó ren del ke zé sé re álló 
egyéb írá sos bi zo nyí té kot a 27.  §-ban elõ írt egyez te tés
meg kí sér lé sé rõl.

(4) Ha a fo gyasz tó meg ha tal ma zott út ján jár el, a ké re -
lem hez csa tol ni kell a meg ha tal ma zást.

(5) Ha a ké re lem nem fe lel meg a (2)–(4) be kez dés ben
fog lal tak nak, a bé kél te tõ tes tü let el nö ke a ké rel met – an -
nak be ér ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül – a hi á -
nyok meg je lö lé se mel lett pót lás vé gett a ké rel me zõ nek
vissza kül di.”

29.  § Az Fgytv. 29.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„29.  § (1) Az el já rás meg in du lá sá tól kez dõ dõ ha tár idõk
szá mí tá sa kor az el já rás meg in du lá sá nak az mi nõ sül, ami -
kor a hi ány ta lan ké re lem a bé kél te tõ tes tü let el nö ké hez be -
ér ke zik.

(2) A bé kél te tõ tes tü let el nö ke az el já rás meg in du lá sá tól 
szá mí tott nyolc na pon be lül meg vizs gál ja, hogy az ügy a
tes tü let ha tás kö ré be és ille té kessége alá tar to zik-e. A tes tü -
let ha tás kö ré nek vagy ille té kességének hi á nya ese tén az
ügyet – a ké rel me zõ egy ide jû ér te sí té sé vel – a ha tás kör rel,
il let ve ille té kességgel ren del ke zõ szer ve zet nek ha la dék ta -
la nul meg kül di.

(3) A tes tü let ha tás kö ré nek és ille té kességének meg ál la -
pí tá sa ese tén az el nök – a (4) és a (7) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ki vé te lek kel – az el já rás meg in du lá sá tól szá mí tott
hat van na pon be lü li meg hall ga tá si idõ pon tot tûz ki a fe lek
szá má ra.

(4) Az el nök a ké rel met – meg hall ga tás ki tû zé se nél -
kül – el uta sít ja, ha meg ál la pít ha tó, hogy a fe lek kö zött
ugyan ab ból a tény be li alap ból szár ma zó ugyan azon jog
iránt ko ráb ban más bé kél te tõ tes tü let elõtt el já rást in dí tot -
tak, köz ve tí tõi el já rást in dí tot tak, per van fo lya mat ban
vagy an nak tár gyá ban már jog erõs íté le tet hoz tak.

(5) Az el nök a meg hall ga tás ki tû zött idõ pont já ról, il let -
ve ar ról, hogy kez de mé nye zi a meg hall ga tás mel lõ zé sét, a
fe le ket a ké re lem má so la tá nak és a 23/A.  § sze rin ti lis ta
egy ide jû meg kül dé sé vel kel lõ idõ ben elõ ze tesen ér te sí ti,
az zal a fel hí vás sal, hogy az el já ró ta nács ál ta luk je löl he tõ
tag já ra vo nat ko zó ja vas la tu kat leg ké sõbb az ér te sí tés ré -
szük re tör tént kéz be sí té sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül
te gyék meg, el len ke zõ eset ben a ki je lö lés rõl a bé kél te tõ
tes tü let el nö ke hi va tal ból gon dos ko dik.

(6) A 25.  § (3) be kez dé se sze rin ti eset ben az el nök az ér -
te sí tés ben köz li a fe lek kel a ki je lölt el já ró tes tü le ti tag sze -
mé lyét, egy ben kö te les fel hív ni a fe lek fi gyel mét arra,

hogy a 25.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint
nyolc na pon be lül kér he tik, hogy a tes tü let há rom ta gú ta -
nács ban jár jon el.

(7) Az el nök a kö rül mé nyek mér le ge lé se alap ján kez de -
mé nyez he ti az el já rás írás be li le foly ta tá sát, a meg hall ga tás 
mel lõ zé sé hez azon ban mind két fél hoz zá já ru lá sát be kell
sze rez nie.

(8) Az ér te sí tés ben a vál lal ko zást fel kell szó lí ta ni, hogy 
az ér te sí tés ré szé re tör tént kéz be sí té sé tõl szá mí tott nyolc
na pon be lül írás ban nyi lat koz zék (vá lasz irat) a fo gyasz tó
igé nyé nek jo gos sá gát és az ügy kö rül mé nye it, va la mint a
ta nács dön té sé nek kö te le zés ként tör té nõ el fo ga dá sát (alá -
ve tés) il le tõ en, nyi lat ko za tá ban je löl je meg az ál lí tá sa it
alá tá masz tó té nye ket és azok bi zo nyí té ka it, il let ve csa tol ja 
azo kat az ok ira to kat (ezek má so la tát), ame lyek tar tal má ra
bi zo nyí ték ként hi vat ko zik. Fi gyel mez tet ni kell a vál lal ko -
zást, hogy az ügy ér de mé re vo nat ko zó nyi lat ko zat té te lé -
nek el ma ra dá sa ese tén a ta nács a ren del ke zé sé re álló ada -
tok alap ján ha tá roz.

(9) A vál lal ko zás vá lasz ira tá nak má so la tát az el nök a
ké rel me zõ nek ha la dék ta la nul meg kül di, ha pe dig erre már
nincs ele gen dõ idõ, azt a meg hall ga tá son adja át.

(10) Ha a vál lal ko zás vá lasz ira tát nem ter jesz ti elõ, a ta -
nács kö te les az el já rást foly tat ni, anél kül, hogy a mu lasz -
tást a ké rel me zõ ál lí tá sai el is me ré sé nek te kin te né.”

30.  § Az Fgytv. a kö vet ke zõ 29/A.  §-sal és 29/B.  §-sal
egé szül ki:

„29/A.  § A bé kél te tõ tes tü let el já rá sa so rán az ira to kat a
fe lek nek pos tai szol gál ta tó út ján, a hi va ta los ira tok kéz be -
sí té sé re vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok sze rint kell kéz be -
sí te ni.

29/B.  § A fe lek meg ha tal ma zott út ján is el jár hat nak. Meg -
ha tal ma zott le het bár mely ter mé sze tes vagy jogi sze mély, il -
let ve jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet.”

31.  § Az Fgytv. 30.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„30.  § (1) Az el já rás so rán a ta nács el nö ke egyez sé get
kí sé rel meg lét re hoz ni a fe lek kö zött. Ha az egyez ség meg -
fe lel a jog sza bá lyok nak, a ta nács azt ha tá ro zat tal jó vá -
hagy ja, el len ke zõ eset ben, il let ve egyez ség hi á nyá ban az
el já rást foly tat ja.

(2) Az el já rás so rán a ta nács kö te les a fe le ket egyen lõ el -
bá nás ban ré sze sí te ni. Kö te les le he tõ sé get adni a fe lek szá -
má ra ál lás pont juk elõ adá sá ra, il let ve be ad vá nya ik elõ ter -
jesz tésére. A ta nács el nö ke szük ség ese tén a fo gyasz tót jo -
ga i ról és kö te le zett sé ge i rõl tá jé koz tat ja.

(3) Az el já rás nem nyil vá nos, ki vé ve, ha az el já rás nyil -
vá nos sá gá hoz mind két fél hoz zá já rul.”

32.  § Az Fgytv. 31.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„31.  § (1) A ké re lem, il let ve a vá lasz irat az el já rás so rán
sza ba don mó do sít ha tó vagy ki egé szít he tõ, ki vé ve, ha az
el já ró ta nács en nek le he tõ sé gét az ez zel oko zott ké se de -
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lem re te kin tet tel ki zár ja, vagy a vál lal ko zás az alá ve tés re
hi vat koz va a ké re lem mó do sí tá sa, ille tõ leg ki egé szí té se el -
len til ta ko zik.

(2) Ha a meg hall ga tá son bár me lyik fél sza bály sze rû ér -
te sí tés el le né re nem je le nik meg, vagy nem ter jesz ti elõ bi -
zo nyí té ka it, a ta nács le foly tat ja az el já rást, és a ren del ke -
zés re álló ada tok alap ján dönt.

(3) A ta nács az el já rást meg szün te ti, ha
a) a fo gyasz tó a ké rel mét vissza von ja,
b) a fe lek az el já rás meg szün te té sé ben meg ál la pod nak,
c) az el já rás foly ta tá sa le he tet len,
d) az el já rás foly ta tá sá ra a ta nács meg íté lé se sze rint

bár mely ok ból – ide ért ve a ké re lem meg ala po zat lan sá gát
is – nincs szük ség.

(4) A ta nács az ügy ér de mé ben szó több ség gel dönt.
(5) A ta nács az el já rást az an nak meg in du lá sát kö ve tõ

ki lenc ven na pon be lül be fe je zi, in do kolt eset ben ezt a ha -
tár idõt a tes tü let el nö ke leg fel jebb har minc nap pal meg -
hosszab bít hat ja.”

33.  § Az Fgytv. 32.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„32.  § Egyez ség hi á nyá ban a ta nács az ügy ér de mé ben
a) kö te le zést tar tal ma zó ha tá ro za tot hoz, ha a ké re lem

meg ala po zott, és a vál lal ko zás – a bé kél te tõ tes tü let nél
vagy a ka ma rá nál nyil ván tar tott, il let ve ke res ke del mi
kom mu ni ká ci ó já ban kö zölt – ál ta lá nos alá ve té si nyi lat ko -
za tá ban, az el já rás kez de te kor vagy leg ké sõbb a dön tés
meg ho za ta lá ig nyi lat ko za tá ban a bé kél te tõ tes tü let dön té -
sét ma gá ra néz ve kö te le zõ ként el is mer te, vagy

b) aján lást tesz, ha a ké re lem meg ala po zott, azon ban a
vál lal ko zás az el já rás kez de te kor úgy nyi lat ko zott, hogy a ta -
nács dön té sét kö te le zés ként nem is me ri el, il let ve ha a ta nács
dön té sé nek el is me ré sé rõl egy ál ta lán nem nyi lat ko zott.”

34.  § Az Fgytv. 33.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„33.  § (1) A kö te le zést tar tal ma zó ha tá ro zat nak, il let ve
az aján lás nak ki kell ter jed nie a ké re lem ben elõ ter jesz tett
va la mennyi in dít vány ra és a dön tés alap já ul szol gá ló in do -
kok ra. A kö te le zést tar tal ma zó ha tá ro zat ban ren del kez ni
kell az el já rás költ sé gé nek össze gé rõl és an nak vi se lé sé rõl.

(2) Az el já rás költ sé gé nek te kin ten dõ mind az a költ ség,
ami a fe lek ol da lán a bé kél te tõ tes tü let el já rá sa igény be vé -
te lé vel össze füg gés ben – a cél sze rû és jó hi sze mû el já rás
kö ve tel mé nyé re fi gye lem mel – iga zol tan fel me rült (elõ ze -
tes tu da ko zó dás, egyez te tés és le ve le zés költ sé ge, a fe lek
sze mé lyes meg je le né sé vel össze füg gõ úti költ ség és ke re -
set ki esés stb.).

(3) Az el já rás költ sé gét az a fél vi se li, aki nek ter hé re a
ta nács az ügyet el dön töt te.

(4) A kö te le zést tar tal ma zó ha tá ro zat ban meg ál la pí tott
kö te le zett ség tel je sí té sé re rend sze rint – a ha tá ro zat kéz be -
sí té sét kö ve tõ nap tól szá mí tott – ti zen öt na pos ha tár idõt
kell szab ni.

(5) A ta nács ha tá ro za tát, il let ve aján lá sát an nak meg ho -
za ta la nap ján hir de ti ki. A ki hir de tett ha tá ro zat, il let ve

aján lás írás ba fog lalt egy-egy pél dá nyát leg ké sõbb ti zen öt
na pon be lül meg kell kül de ni a fe lek nek.”

35.  § Az Fgytv. 34.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„34.  § (1) A ta nács ha tá ro za ta, il let ve aján lá sa nem érin -
ti a fo gyasz tó nak azt a jo gát, hogy igé nyét bí ró sá gi el já rás
ke re té ben ér vé nye sít se.

(2) A ta nács kö te le zést tar tal ma zó ha tá ro za ta, il let ve
aján lá sa el len fel leb be zés nek nincs he lye, an nak ha tá lyon
kí vül he lye zé se azon ban kér he tõ a bí ró ság tól a (3), il let ve
a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint.

(3) A fél a kö te le zést tar tal ma zó ha tá ro zat, il let ve az
aján lás ré szé re tör tént kéz be sí té sé tõl szá mí tott ti zen öt na -
pon be lül ke re set tel an nak ha tá lyon kí vül he lye zé sét kér -
he ti a bé kél te tõ tes tü let szék he lye sze rint ille té kes me gyei
bí ró ság tól, ha

a) a ta nács össze té te le vagy el já rá sa nem fe lelt meg e
tör vény ren del ke zé se i nek,

b) a 18.  § (1) be kez dé se alap ján a bé kél te tõ tes tü let nek
nem volt ha tás kö re az el já rás ra, vagy

c) a 29.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ok ból a ké -
re lem meg hall ga tás nél kü li el uta sí tá sá nak lett vol na he lye.

(4) A vál lal ko zás az aján lás ha tá lyon kí vül he lye zé sét a
(3) be kez dés ben fog lal ta kon túl – az aján lás ré szé re tör tént 
kéz be sí té sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül – ak kor is kér -
he ti a bé kél te tõ tes tü let szék he lye sze rint ille té kes me gyei
bí ró ság tól, ha az aján lás tar tal ma nem fe lel meg a jog sza -
bá lyok nak.

(5) A pert a bé kél te tõ tes tü let tel szem ben kell meg in dí -
ta ni. A tes tü let e per ben per be li jog ké pes ség gel és cse lek -
võ ké pes ség gel ren del ke zik.

(6) A bí ró ság a ta nács kö te le zést tar tal ma zó ha tá ro za tá -
nak vég re haj tá sát a fél ké rel mé re fel füg geszt he ti.

(7) A bí ró ság íté le te ki zá ró lag a kö te le zést tar tal ma zó
ha tá ro zat, il let ve az aján lás ha tá lyon kí vül he lye zé sé re vo -
nat koz hat.

(8) A bí ró ság el já rá sá ra egye bek ben a Pol gá ri per rend -
tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény I–XIV. fe je ze té nek
ren del ke zé sei irány adók.”

36.  § Az Fgytv. 35.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„35.  § (1) A ha tá ro zat, il let ve az aján lás ré szé re tör tént
kéz be sí té sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül a fél kér he ti a
ta nács tól, hogy a ha tá ro zat ban, il let ve az aján lás ban elõ -
for du ló bár mely név cse rét, név el írást, szám- vagy szá mí -
tá si hi bát vagy más ha son ló el írást ja vít son ki, vagy a kö te -
le zést tar tal ma zó ha tá ro zat, il let ve az aján lás meg ha tá ro -
zott ré sze te kin te té ben ad jon ér tel me zést.

(2) Ha a ta nács a ké rel met in do kolt nak tart ja, an nak be -
ér ke zé sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül a ki ja ví tást el vég -
zi, il let ve az ér tel me zést meg ad ja. Az ér tel me zés a ha tá ro -
zat, il let ve az aján lás ré szé vé vá lik.
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(3) A ta nács az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott hi bát a
ha tá ro zat, il let ve az aján lás ki hir de té sé tõl szá mí tott har -
minc na pon be lül ké re lem hi á nyá ban is ki ja vít hat ja.”

37.  § Az Fgytv. 36.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„36.  § (1) Ha a vál lal ko zás a ta nács aján lá sá nak nem
tesz ele get, a bé kél te tõ tes tü let – a fo gyasz tó ne vé nek meg -
je lö lé se nél kül – jo go sult a jog vi ta tar tal má nak rö vid le írá -
sát és az el já rás ered mé nyét – leg ko ráb ban az aján lás nak a
vál lal ko zás ré szé re tör tént kéz be sí té sé tõl szá mí tott hat van
nap el tel té vel – nyil vá nos ság ra hoz ni.

(2) Az (1) be kez dés tõl el tér ve, az aján lás nem hoz ha tó
nyil vá nos ság ra, ha a 34.  § (2) be kez dé se sze rint an nak ha -
tá lyon kí vül he lye zé sét kér ték, mind ad dig, amíg a bí ró ság
el já rá sa jog erõ sen le nem zá rult.

(3) Ha a vál lal ko zás a ta nács kö te le zést tar tal ma zó ha tá -
ro za tát vagy a ha tá ro zat tal jó vá ha gyott egyez sé get a tel je -
sí té si ha tár idõn be lül nem hajt ja vég re, a fo gyasz tó kér he ti
a bí ró ság tól a ta nács ha tá ro za tá nak vég re haj tá si zá ra dék -
kal tör té nõ el lá tá sát.

(4) A bí ró ság meg ta gad ja a ha tá ro zat vég re haj tá sá nak
el ren de lé sét, ha a 18.  § (1) be kez dé se alap ján a bé kél te tõ
tes tü let nek nem volt ha tás kö re az el já rás ra.

(5) A fo gyasz tó a ha tá ro zat tal jó vá ha gyott egyez ség és a 
kö te le zést tar tal ma zó ha tá ro zat vég re haj tá sá nak, il let ve az
aján lás ban fog lal tak kö ve té sé nek el ma ra dá sá ról kö te les
ér te sí te ni a bé kél te tõ tes tü le tet.”

38.  § Az Fgytv. 36/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„36/A.  § A bé kél te tõ tes tü let te vé keny sé gé rõl éven te
össze fog la ló tá jé koz ta tót ké szít, és azt a tárgy évet kö ve tõ
év ja nu ár 31-éig meg kül di a fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter nek.”

39.  § Az Fgytv. a kö vet ke zõ 36/B.  §-sal és 36/C.  §-sal
egé szül ki:

„36/B.  § A bé kél te tõ tes tü let köz zé te he ti an nak a vál lal -
ko zás nak a ne vét, szék he lyét és az el já rás sal érin tett te vé -
keny sé ge meg je lö lé sét, amely a 29.  § (8) be kez dé se sze rin -
ti fel szó lí tás el le né re nem tett az ügy ér de mé re vo nat ko -
zó – a 29.  § (8) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ tar -
tal mú – nyi lat ko za tot és a ki tû zött meg hall ga tá son nem je -
lent meg, ilyen mó don meg aka dá lyoz va az egyez ség lét re -
ho zá sát. Erre az ér te sí tés ben a vál lal ko zás fi gyel mét fel
kell hív ni.

36/C.  § (1) A vál lal ko zás a szék he lye sze rin ti bé kél te tõ
tes tü let nél vagy – va la mennyi bé kél te tõ tes tü let re ki ter je -
dõ ha tállyal – a Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma rá nál
írás ban, vissza vo ná sig ér vé nyes ál ta lá nos alá ve té si nyi lat -
ko za tot te het, amely ben vál lal ja, hogy a bé kél te tõ tes tü le ti
el já rás nak és egyez ség hi á nyá ban az ilyen el já rás ban ho -
zott ha tá ro zat nak alá ve ti ma gát. Az alá ve té si nyi lat ko zat -
ban a vál lal ko zás kö te le zett ség vál la lá sá nak mér té két, il -

let ve ha tá lyát a jog vi ta tár gyá nak ál ta la meg ha tá ro zott ér -
té ké ben vagy más mó don is kor lá toz hat ja.

(2) A Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra a nála meg -
tett alá ve té si nyi lat ko za tok ról nyil ván tar tást ve zet.

(3) A bé kél te tõ tes tü let az ille té kességi te rü le tén szék -
hellyel ren del ke zõ vál lal ko zá sok nála meg tett alá ve té si
nyi lat ko za ta i ról nyil ván tar tást ve zet.

(4) Ha a fo gyasz tó bi zo nyít ja, hogy a fo gyasz tói jog vi ta
alap já ul szol gá ló szer zõ dést arra te kin tet tel kö töt te, hogy a 
vál lal ko zás ke res ke del mi kom mu ni ká ci ó já ban vál lal ta,
hogy a bé kél te tõ tes tü le ti el já rás nak és egyez ség hi á nyá -
ban az ilyen el já rás ban ho zott ha tá ro zat nak alá ve ti ma gát,
a vál lal ko zást e nyi lat ko za ta – az ab ban meg ha tá ro zott fel -
té te lek kel – köti az adott el já rás ban ak kor is, ha nem tett az
(1) be kez dés sze rin ti ál ta lá nos alá ve té si nyi lat ko za tot. A
vál lal ko zás men te sül e nyi lat ko zat kö tõ ere je alól, ha bi zo -
nyít ja, hogy azt a szer zõ dés kö té sig a vál la lás sal azo nos
mó don vissza von ta.”

40.  § Az Fgytv. 37.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„37.  § (1) A bé kél te tõ tes tü let az el já rá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyo kat a tör vény ke re tei kö zött sza ba don ál -
la pít hat ja meg. A bé kél te tõ tes tü let el já rá si sza bály za ta
nem le het el len té tes a (2) be kez dés sze rin ti or szá gos el já -
rá si sza bály zat ren del ke zé se i vel.

(2) A bé kél te tõ tes tü le tek az egy sé ges gya kor lat ki ala kí -
tá sa ér de ké ben va la mennyi bé kél te tõ tes tü let kép vi se lõ jé -
nek rész vé te lé vel az el já rás egé szé re vagy egyes el já rá si
kér dé sek re vo nat ko zó an or szá gos el já rá si sza bály za tot ké -
szít het nek, me lyet az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter hagy
jóvá.”

41.  § Az Fgytv. a kö vet ke zõ 37/A.  §-sal egé szül ki:
„37/A.  § (1) A fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi nisz -

ter – a bé kél te tõ tes tü le tek ál tal meg kül dött ada tok alap -
ján – az ál ta la ve ze tett mi nisz té ri um hon lap ján gon dos ko -
dik a kö vet ke zõk köz zé té te lé rõl:

a) a bé kél te tõ tes tü le tek címe és te le fon szá ma,
b) a bé kél te tõ tes tü le tek tag ja i nak a 23/A.  §-ban meg -

ha tá ro zott lis tái,
c) a 26/A.  § sze rin ti tá jé koz ta tá si kö te le zett ség tel je sí -

té sét a bé kél te tõ tes tü le tek el já rá sá ra vo nat ko zó tör vényi
ren del ke zé sek rö vid, kö zért he tõ be mu ta tá sá val elõ moz dí -
tó tá jé koz ta tás,

d) a 36/A.  §-ban meg ha tá ro zott össze fog la ló tá jé koz ta -
tók,

e) a bé kél te tõ tes tü le tek el já rá sát aka dá lyo zó vál lal ko -
zá sok nak a 36/B.  §-ban meg ha tá ro zott ada to kat tar tal ma zó 
jegy zé ke,

f) az egyes bé kél te tõ tes tü le tek nél a 36/C.  § (1) be kez -
dé se alap ján ál ta lá nos alá ve té si nyi lat ko za tot tett vál lal ko -
zá sok jegy zé ke az alá ve tés eset le ges kor lá to zá sá nak meg -
adá sá val, va la mint a Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra
ál tal a (2) be kez dés c) pont ja sze rint köz zé tett jegy zék, to -
váb bá
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g) a 37.  § sze rin ti el já rá si sza bály za tok.
(2) A Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra hon lap ján

köz zé kell ten ni
a) a bé kél te tõ tes tü le tek cí mét és te le fon szá mát,
b) a bé kél te tõ tes tü le tek tag ja i nak a 23/A.  §-ban meg -

ha tá ro zott lis tá it,
c) a 36/C.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nyil ván -

tar tás alap ján a nála ál ta lá nos alá ve té si nyi lat ko za tott tett
vál lal ko zá sok jegy zé két az alá ve tés eset le ges kor lá to zá sá -
nak meg adá sá val, to váb bá

d) a 37.  § sze rin ti el já rá si sza bály za to kat.”

42.  § Az Fgytv. VII. fe je ze te „A fo gyasz tó vé de lem ál la -
mi in téz mény rend sze re” fe je zet cí met köve tõen a kö vet ke -
zõ 39/A.  §-sal egé szül ki:

„39/A.  § A Kor mány – a tu da tos fo gyasz tói ma ga tar tás
és dön tés ho za tal kul tú rá já nak fej lesz té se, a fo gyasz tók mi -
nél ma ga sabb szín vo na lú és tisz tes sé ges ki szol gá lá sa, a fo -
gyasz tók biz ton sá gát és tá jé ko zott dön té sét elõ moz dí tó,
fo gyasz tó ba rát ke res ke del mi gya kor la tok ki ala kí tá sa, a
vál lal ko zá sok és fo gyasz tók, il let ve e sze rep lõk és a fo -
gyasz tó vé de lem mel össze füg gõ ál la mi fel ada tot el lá tó ha -
tó sá gok kö zöt ti kap cso la tok ja ví tá sa, a ki szá mít ha tó, kö -
vet ke ze tes és egy sé ges ha tó sá gi jog al kal ma zás erõ sí té se, a 
vál lal ko zá sok ön sza bá lyo zá si gya kor la ta meg erõ sí té sé nek 
elõ se gí té se cél já ból – ösz tön zi az or szá gos gaz da sá gi ka -
ma rák, a vál lal ko zá sok szak mai ér dek-kép vi se le ti szer ve -
ze tei, a fo gyasz tói ér de kek kép vi se le tét el lá tó tár sa dal mi
szer ve ze tek, va la mint a fo gyasz tó vé de lem mel össze füg gõ
ál la mi fel ada tot el lá tó ha tó sá gok kö zös meg egye zé sén ala -
pu ló, a kö ve ten dõ el ve ket és leg jobb gya kor la to kat rög zí tõ 
nyi lat ko zat lét re ho zá sát.”

43.  § Az Fgytv. a kö vet ke zõ 41.  §-sal egé szül ki:
„41.  § A fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi nisz ter az ál la mi

szer vek hez cím zett, jog sza bály vagy köz vet le nül al kal ma -
zan dó eu ró pai uni ós jogi ak tus vál lal ko zás szá má ra fo gyasz -
tó val szem be ni kö te le zett sé get meg ál la pí tó ren del ke zé sé nek
meg sér té se  miatti fo gyasz tói be ad vá nyo kat fo ga dó, azo kat a
ha tás kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ ha tó ság hoz to váb -
bí tó, va la mint a fo gyasz tó kat a ren del ke zés re álló el já rá si le -
he tõ sé gek rõl tá jé koz ta tó te le fo non, il let ve elekt ro ni ku san is
el ér he tõ ál la mi ügy fél szol gá la tot mû köd tet.”

44.  § (1) Az Fgytv. 43/A.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet -
ke zõ k) pont tal egé szül ki:

[A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság lát ja el a 2006/2004/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sát a kö -
vet ke zõ irány el ve ket át ül te tõ tag ál la mi jog sza bá lyok ba üt -
kö zõ Eu ró pai Kö zös sé gen be lü li jog sér té sek te kin te té -
ben:]

„k) a bel sõ pi a con az üz le ti vál lal ko zá sok fo gyasz tók kal 
szem ben foly ta tott tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor la -
ta i ról  szóló 2005/29/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv.”

(2) Az Fgytv. 43/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A köl csö nös jog se gély so rán a fo gyasz tó vé del mi
ha tó ság a – 2008/282/EK bi zott sá gi ha tá ro zat tal mó do sí -
tott – 2007/76/EK bi zott sá gi ha tá ro zat nak meg fele lõen jár
el.”

45.  § Az Fgytv. IX. fe je ze té nek címe he lyé be az aláb bi
fe je zet cím lép:

„A fo gyasz tói ér de kek kép vi se le tét el lá tó tár sa dal mi
szer ve ze tek”

46.  § Az Fgytv. 45.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ál lam és a he lyi ön kor mány za tok elõ moz dít ják  és
tá mo gat ják a fo gyasz tói ér de kek kép vi se le tét el lá tó tár sa -
dal mi szer ve ze tek arra irá nyu ló te vé keny sé gét, hogy]

„h) a tu da tos fo gyasz tói ma ga tar tás elõ se gí té se és a fo -
gyasz tók tá jé ko zott sá gá nak ja ví tá sa ér de ké ben fo gyasz tó -
vé del mi ok ta tást és tá jé koz ta tást szer vez ze nek, il let ve vé -
gez ze nek,”

47.  § Az Fgytv. X. fe je ze te „A fo gyasz tó vé del mi ha -
tóság el já rá sa” fe je zet cí met köve tõen a kö vet ke zõ
45/A.  §-sal és 45/B.  §-sal egé szül ki:

„45/A.  § (1) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság el len õr zi az
e tör vény ben és – a szer zõ dés lét re jöt té re, ér vé nyes sé gé re,
jog ha tá sa i ra és meg szû né sé re vo nat ko zó ren del ke zé sek ki vé -
te lé vel – a vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bá lyok ban fog lalt
ren del ke zé sek be tar tá sát, és el jár azok meg sér té se ese tén.

(2) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság el len õr zi a kü lön jog -
sza bály ban fo gyasz tó vé del mi ren del ke zés ként meg ha tá ro -
zott ren del ke zé sek be tar tá sát, és – ha a fo gyasz tók kal
szem be ni tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal má -
ról  szóló tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – el jár azok
meg sér té se ese tén.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ren del ke zé -
se ken túl, ha kü lön tör vény vagy kor mány ren de let el té rõ en
nem ren del ke zik, a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság el len õr zi

a) az áru fo gyasz tók szá má ra  való ér té ke sí té sé re,

b) a fo gyasz tók nak for gal ma zott ter mék mi nõ sé gé re,
össze té te lé re, cso ma go lá sá ra, meg fe le lõ ség ér té ke lé sé re,
meg fe le lõ sé gi je lö lé sé re,

c) a fo gyasz tók nak ér té ke sí tés re szánt, il let ve ér té ke sí -
tett áru mé ré sé re, ha tó sá gi árá ra vagy egyéb ként kötele -
zõen meg ál la pí tott árá ra,

d) a fo gyasz tói pa na szok in té zé sé re,

e) a fo gyasz tói szer zõ dés ke re té ben ér vé nye sí tett sza -
va tos sá gi és jót ál lá si igé nyek in té zé sé re,

f) a ter mék for gal ma zá sa vagy szol gál ta tás nyúj tá sa so -
rán az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé re, to váb bá

g) a fo gyasz tók tá jé koz ta tá sá ra

vo nat ko zó ren del ke zé sek be tar tá sát, és el jár azok meg sér -
té se ese tén.
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45/B.  § A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság el len õr zi a fo -
gyasz tói szer zõ dés meg kö té sé nél al kal ma zott vagy e cél -
ból nyil vá no san meg is mer he tõ vé tett ál ta lá nos szer zõ dé si
fel té te le ket ab ban a te kin tet ben, hogy azok nem tar tal maz -
nak-e a jó hi sze mû ség és tisz tes ség kö ve tel mé nyé be üt kö -
zõ en a szer zõ dé ses jo go kat és kö te le zett sé ge ket egy ol da -
lú an és in do ko lat la nul a fo gyasz tó hát rá nyá ra meg ál la pí tó
fel té telt.”

48.  § Az Fgytv. 46.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„46.  § (1) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság el já rá sa so rán – e 
tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – a köz igaz ga tá si
ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 
2004. évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) ren del ke -
zé se it kell al kal maz ni.

(2) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság el já rá sát az ál ta luk vé -
dett fo gyasz tói ér de kek vé del me kö ré ben ügy fél ként kez -
de mé nyez he tik

a) a fo gyasz tói ér de kek kép vi se le tét el lá tó tár sa dal mi
szer ve ze tek, il let ve

b) a 43/A.  § (1) be kez dés a)–c), e) és f), va la mint h)–k)
pont já ban em lí tett irány el ve ket át ül te tõ jog sza bá lyi ren -
del ke zé sek meg sér té sé re hi vat ko zás sal az Eu ró pai Gaz da -
sá gi Tér ség bár mely más ál la má nak joga alap ján lét re jött
azon fel jo go sí tott egy sé gek is, ame lyek a 98/27/EK eu ró -
pai par la men ti és ta ná csi irány elv 4. cik ké nek (3) be kez dé -
se alap ján az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já ban köz zé tett
jegy zé ken sze re pel nek.

(3) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság el já rá sa a jog sér tés be -
kö vet ke zé sét kö ve tõ há rom éven túl nem in dít ha tó meg.
Ha a jog sér tõ ma ga tar tás fo lya ma tos, a ha tár idõ a ma ga tar -
tás ab ba ha gyá sa kor kez dõ dik. Ha a jog sér tõ ma ga tar tás az -
zal  valósul meg, hogy va la mely hely ze tet vagy ál la po tot
nem szün tet nek meg, a ha tár idõ mind ad dig nem kez dõ dik
el, amíg ez a hely zet vagy ál la pot fenn áll.”

49.  § Az Fgytv. 47.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„47.  § (1) Ha a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság el já rá sa so rán
meg ál la pít ja a 45/A.  § (1)–(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott fo gyasz tó vé del mi ren del ke zé sek meg sér té sét, az eset
összes kö rül mé nye i nek – így kü lö nö sen a jog sér tés sú lyá -
nak, a jog sér tõ ál la pot idõ tar ta má nak, a jog sér tõ ma ga tar -
tás is mé telt ta nú sí tá sá nak, il let ve a jog sér tés sel el ért
elõny – figye lembe véte lével és az ará nyos ság kö ve tel mé -
nyé nek szem elõtt tar tá sá val az aláb bi jog kö vet kez mé nye -
ket ál la pít hat ja meg:

a) el ren del he ti a jog sér tõ ál la pot meg szün te té sét,
b) meg tilt hat ja a jog sér tõ ma ga tar tás to váb bi foly ta tá sát,
c) ha tár idõ tû zé sé vel a fel tárt hi bák, hi á nyos sá gok

meg szün te té sé re kö te lez he ti a vál lal ko zást az zal, hogy az
a hi bák, hi á nyos sá gok meg szün te té se ér de ké ben tett in téz -
ke dé sé rõl kö te les ér te sí te ni a fo gyasz tó vé del mi ha tó sá got,

d) a jog sze rû ál la pot hely re ál lí tá sá ig fel té tel hez köt he ti
vagy meg tilt hat ja az áru for gal ma zá sát, il let ve ér té ke sí té sét,

e) el ren del he ti a fo gyasz tó éle té re, egész sé gé re, tes ti
ép sé gé re ve szé lyes ter mék for ga lom ból  való ki vo ná sát
vagy vissza hí vá sát,

f) el ren del he ti a fo gyasz tó éle té re, egész sé gé re, tes ti
ép sé gé re ve szé lyes ter mék meg sem mi sí té sét a kör nye zet -
vé del mi szem pon tok figye lembe véte lével,

g) a jog sze rû ál la pot hely re ál lí tá sá ig ter je dõ idõ tar tam -
ra el ren del he ti a jog sér tés sel érin tett üz let ide ig le nes be zá -
rá sát, ha az a fo gyasz tók éle té nek, tes ti ép sé gé nek, egész -
sé gé nek vé del me vagy a fo gyasz tók szé les kö rét érin tõ
kár ral fe nye ge tõ ve szély el há rí tá sa ér de ké ben szük sé ges,

h) a 16/A.  § (1)–(3) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé -
sek meg sér té se ese tén a jog sér tés meg ál la pí tá sá tól szá mí -
tott leg fel jebb egy évig meg tilt hat ja az al ko hol tar tal mú
ital, a do hány ter mék, il let ve a sze xu á lis ter mék for gal ma -
zá sát, e ren del ke zé sek is mé telt meg sér té se ese tén pe dig el -
ren del he ti a jog sér tés sel érin tett üz let leg fel jebb har minc
nap idõ tar tam ra tör té nõ ide ig le nes be zá rá sát, il let ve

i) fo gyasz tó vé del mi bír sá got (a továb biak ban: bír ság)
szab hat ki.

(2) Kü lön jog sza bály az ab ban meg ha tá ro zott fo gyasz -
tó vé del mi ren del ke zés meg sér té se ese té re to váb bi jog kö -
vet kez mé nye ket ha tá roz hat meg.

(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti jog kö vet kez mé nyek
együt te sen is meg ál la pít ha tók.

(4) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban a jog sér tés sú lyát
kü lö nö sen a jog sér tés sel érin tett fo gyasz tók szá ma, ér de -
ke ik sé rel mé nek köre, a jog sér tõ ma ga tar tás ki ter jedt sé ge,
a jog sér tés sel érin tett áruk ér té ke, va la mint az ala poz hat ja
meg, hogy a vál lal ko zás te vé keny sé gét az an nak meg kez -
dé sé hez és foly ta tá sá hoz jog sza bály ban elõ írt egyéb fel té -
te lek kel vég zi-e.

(5) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság a jog sér tés meg szün te -
té se ér de ké ben ha tá ro zat ho za tal he lyett ha tó sá gi szer zõ -
dést köt het az zal az ügy fél lel, aki vál lal ja, hogy fel hagy a
jog sér tõ ma ga tar tás sal, és ma ga tar tá sát a ha tó sá gi szer zõ -
dés ben meg ha tá ro zott mó don hoz za össz hang ba a 45/A.  §
(1)–(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fo gyasz tó vé del mi
ren del ke zé sek kel.

(6) Nincs he lye az (1) be kez dés sze rin ti jog kö vet kez -
mény al kal ma zá sá nak a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság gal ha -
tó sá gi szer zõ dést kötõ ügy fél lel szem ben a szer zõ dés ben
meg ál la pí tott tel je sí té si ha tár idõn be lül el kö ve tett olyan
jog sér tés  miatt, amely nek meg szün te té se ér de ké ben a
szer zõ dés meg kö té sé re sor ke rült.

(7) A fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi nisz ter az (1) be -
kez dés sze rin ti jog kö vet kez mé nyek al kal ma zá sá nak el ve i -
rõl a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság szá má ra nor ma tív uta sí tást 
ad ki. Az uta sí tás ter ve ze té rõl a jog sza bá lyok elõ ké szí té sé -
re vo nat ko zó sza bá lyok meg fe le lõ al kal ma zá sá val a mi -
nisz ter kon zul tá ci ót foly tat a vál lal ko zá sok szak mai ér -
dek-kép vi se le ti szer ve ze te i vel és a fo gyasz tói ér de kek
kép vi se le tét el lá tó tár sa dal mi szer ve ze tek kel. Az uta sí tást
a Ma gyar Köz löny ben köz zé kell ten ni.

(8) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság az (1) be kez dés d), g),
il let ve h) pont ja sze rin ti jog kö vet kez mény meg ál la pí tá sá -
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ról ér te sí ti az üz let mû kö dé si en ge dé lyét ki adó ke res ke del -
mi ha tó sá got.

(9) A ha tó sá gi el len õr zés, il let ve a fo gyasz tó vé del mi
ha tó ság el já rá sa so rán a vál lal ko zás kö te les kö zöl ni a te vé -
keny sé gé vel kap cso la tos – az el len õr zés le foly ta tá sá hoz,
il let ve az ér de mi dön tés hez szük sé ges – ada to kat. Ha a vál -
lal ko zás ezen ada to kat a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság fel hí -
vá sá ra nem köz li, vagy  valótlan ada tot kö zöl, vele szem -
ben el já rá si bír ság ki sza bá sá nak van he lye.

(10) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság – jegy zõ könyv fel vé -
te le mel lett – jo go sult min ta és el len min ta vé te lé re a ter -
mék biz ton sá gos sá gá nak, mi nõ sé gé nek, il let ve össze té te -
lé nek vizs gá la ta cél já ból. A min ta költ sé gét is tar tal ma zó
min ta vé te li költ ség, to váb bá a la bo ra tó ri u mi, il let ve az
egyéb vizs gá la tok költ sé ge el já rá si költ ség.

(11) A (10) be kez dés sze rin ti el já rá si költ sé get a jog sér -
té sért fe le lõs vál lal ko zás vi se li, ha a min ta az elõ írt kö ve -
tel mé nyek nek nem fe lel meg.

(12) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ter mék vagy szol gál -
ta tás te kin te té ben pró ba vá sár lást vé gez het.”

50.  § Az Fgytv. 47/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„47/A.  § (1) A pró ba vá sár lás hoz a fo gyasz tó vé del mi
ha tó ság köz re mû kö dõ sze mélyt ve het igény be.

(2) A köz re mû kö dõ sze mély ré szé re a köz re mû kö dést
igény be vevõ fo gyasz tó vé del mi ha tó ság meg bí zó le ve let
ál lít ki, amely tar tal maz za a köz re mû kö dõ sze mély ne vét,
to váb bá azt, hogy mely vál lal ko zás nál mi lyen tí pu sú el len -
õr zés ben ve het részt.

(3) A köz re mû kö dõ sze mély re az ügy in té zõ re vo nat ko -
zó ki zá rá si sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

(4) Pró ba vá sár lás ese tén a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság az
el len õr zé si jo go sult sá gát a pró ba vá sár lás be fe je zé se kor
iga zol ja.

(5) Ter mék pró ba vá sár lá sát köve tõen az el len õr zé si jo -
go sult ság iga zo lá sa kor a vál lal ko zás kép vi se le té ben el já ró
sze mély a ter mék vissza vé te le mel lett kö te les an nak árát
vissza té rí te ni.

(6) Szol gál ta tás pró ba vá sár lá sa ese tén a szol gál ta tás
díja el já rá si költ ség, ame lyet a jog sér té sért fe le lõs vál lal -
ko zás vi sel, ha a szol gál ta tás az elõ írt kö ve tel mé nyek nek
nem fe lel meg.”

51.  § Az Fgytv. a kö vet ke zõ 47/C.  §-sal egé szül ki:
„47/C.  § (1) A bír ság össze ge 15 ezer fo rint tól
a) a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény (a továb -

biak ban: Szt.) ha tá lya alá tar to zó, 100 mil lió fo rin tot meg -
ha la dó éves net tó ár be vé tel lel ren del ke zõ vál lal ko zás ese -
té ben a vál lal ko zás éves net tó ár be vé te lé nek 5%-áig, de
leg fel jebb 100 mil lió fo rin tig, il let ve a fo gyasz tók szé les
kö ré nek tes ti ép sé gét, egész sé gét sér tõ vagy ve szé lyez te tõ, 
to váb bá a fo gyasz tók szé les kö ré nek je len tõs va gyo ni hát -
rányt oko zó jog sér tés ese tén leg fel jebb 2 mil li árd fo rin tig,

b) az a) pont ha tá lya alá nem tar to zó vál lal ko zás ese té -
ben 500 ezer fo rin tig, il let ve a fo gyasz tók szé les kö ré nek

tes ti ép sé gét, egész sé gét sér tõ vagy ve szé lyez te tõ, to váb bá 
a fo gyasz tók szé les kö ré nek je len tõs va gyo ni hát rányt
oko zó jog sér tés ese tén a vál lal ko zás éves net tó ár be vé te lé -
nek 5%-áig, az Szt. ha tá lya alá nem tar to zó vál lal ko zás
ese tén 5 mil lió fo rin tig
ter jed het.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti net tó ár be vé telt a jog sér tést
meg ál la pí tó ha tá ro zat meg ho za ta lát meg elõ zõ üz le ti évre
vo nat ko zó éves be szá mo ló vagy az egy sze rû sí tett éves be -
szá mo ló (a továb biak ban együtt: be szá mo ló) sze rin ti net tó
ár be vé tel alap ján kell meg ha tá roz ni. Ha a vál lal ko zás mû -
kö dé si ide je egy év nél rö vi debb, az ada to kat éves szint re
kell ve tí te ni. Ha a vál lal ko zás nak a jog sér tést meg ál la pí tó
ha tá ro zat meg ho za ta lát meg elõ zõ üz le ti év ben el ért net tó
ár be vé te lé rõl nem áll ren del ke zés re hi te les nek te kint he tõ
in for má ció, a bír ság mi ni má lis és ma xi má lis össze gé nek
meg ha tá ro zá sa kor az utol só hi te le sen le zárt üz le ti év net tó
ár be vé te le az irány adó. Be szá mo ló val még nem ren del ke -
zõ, új on nan ala pí tott vál lal ko zás ese té ben az el já rás meg -
in dí tá sá nak évé re vo nat ko zó üz le ti ter vet, en nek hi á nyá -
ban a vál lal ko zás ál tal a ha tó ság fel hí vá sá ra kö zölt, az
Szt.-nek a köz ben sõ mér leg ké szí té sé re vo nat ko zó sza bá -
lyai sze rint az el já rás meg in dí tá sá nak nap já val mint for -
dulónappal ki szá mí tott net tó ár be vé telt kell figye lembe
ven ni.

(3) Az aláb bi a)–d) pont ban meg ha tá ro zott vál lal ko zá -
sok te kin te té ben az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban net tó ár -
be vé tel ként a kö vet ke zõ ket kell figye lembe ven ni:

a) biz to sí tó ese tén a brut tó biz to sí tá si dí jak,
b) be fek te té si vál lal ko zás ese tén a be fek te té si szol gál -

ta tá si te vé keny ség be vé te le i nek, a nem be fek te té si szol -
gál ta tá si te vé keny ség be vé te le i nek, va la mint a nem for gal -
ma zá si pénz ügyi mû ve le tek be vé te le i nek össze ge,

c) ma gánnyug díj pénz tár és ön kén tes nyug díj pénz tár
ese tén a mû kö dé si te vé keny sé get szol gá ló tag díj be vé te -
lek, ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ pénz tár
ese tén a mû kö dé si alap tag díj be vé te lei, fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény ese tén pe dig a mû kö dé si te -
vé keny sé get szol gá ló fog lal koz ta tói és tagi be fi ze té sek nek 
az össze ge,

d) hi tel in té zet és pénz ügyi vál lal ko zás ese tén az aláb bi
be vé te li té te lek össze ge:

da) ka pott ka ma tok és ka mat jel le gû be vé te lek,
db) be vé te lek ér ték pa pí rok ból,
dc) ka pott (járó) ju ta lék- és díj be vé te lek,
dd) pénz ügyi mû ve le tek net tó ered mé nye, ha po zi tív,
de) egyéb üz le ti te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel.
(4) Ha a vál lal ko zás a be szá mo ló ban az ada to kat de vi -

zá ban adja meg, a fo rint ra tör té nõ át szá mí tás kor a Ma gyar
Nem ze ti Bank ál tal meg ál la pí tott, a vál lal ko zás üz le ti évé -
nek le zá rá sa kor – új on nan ala pí tott vál lal ko zás ese tén a
tárgy évet meg elõ zõ év utol só nap ján – ér vé nyes hi va ta los
de vi za ár fo lya mot kell al kal maz ni.

(5) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság min den eset ben bír sá -
got szab ki, ha
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a) a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság nak a jog sér tést meg ál la -
pí tó jog erõs ha tá ro za tá ban a vál lal ko zás szá má ra elõ írt kö -
te le zett ség tel je sí té sé re meg ál la pí tott ha tár nap el tel tét, il -
let ve ha tár idõ le jár tát kö ve tõ hat hó na pon be lül a vál lal ko -
zás – amennyi ben a jog sér tést te lep he lyen kö vet ték el,
ugyan azon te lep he lyen – ugyan azon jog sza bá lyi ren del ke -
zést is mé tel ten meg sér tet te,

b) a jog sér tés a fo gyasz tók éle tét, tes ti ép sé gét, egész -
sé gét sér ti vagy ve szé lyez te ti, vagy a fo gyasz tók szé les kö -
rét érin ti, to váb bá

c) a ti zen nyol ca dik élet évü ket be nem töl tött sze mé lyek 
vé del mét cél zó jog sza bá lyi ren del ke zés meg sér té sé re ke -
rült sor.”

52.  § Az Fgytv. 49.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„49.  § (1) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság az ügy dön tõ ha -
tá ro za tá nak meg ho za ta lá ig ter je dõ idõ tar tam ra vég zé sé -
ben azon na li ha tállyal el ren del he ti a 47.  § (1) be kez dé sé -
nek a), b), il let ve g) pont já ban fog lal ta kat, ha arra a (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sá nak
 valószínûsíthetõsége  miatt ha laszt ha tat la nul szük ség van.
E dön té sét a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság so ron kí vül hoz za
meg.

(2) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság elsõ fokú dön té sét fel -
leb be zés re te kin tet nél kül vég re hajt ha tó nak nyil vá nít hat ja
a Ket. 101.  § (3) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott
ese te ken túl

a) a 47.  § (1) be kez dé sé nek h) pont ja sze rin ti jog kö vet -
kez mény meg ál la pí tá sa ese tén,

b) kör nye zet vé del mi ok ból,
c) a fo gyasz tók tes ti ép sé gé nek, egész sé gé nek vé del me 

ér de ké ben, to váb bá
d) a fo gyasz tók szé les kö rét érin tõ kár ral fe nye ge tõ ve -

szély el há rí tá sa ér de ké ben.”

53.  § Az Fgytv. 51.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„51.  § (1) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ha tá ro za -
tát – jog or vos lat ra te kin tet nél kül – köz zé te szi, ha

a) a ha tá ro zat fel leb be zés re te kin tet nél kül tör té nõ vég -
re haj tá sát ren del te el a 49.  § (2) be kez dé se alap ján,

b) a ha tá ro zat ho za tal ra azért ke rült sor, mert a fo gyasz -
tó vé del mi ha tó ság az 55.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja
alap ján ki adott kor mány ren de let sze rin ti el já rá sa so rán
meg ál la pít ja, hogy a vizs gált ter mék nem fe lel meg a biz -
ton sá gos sá gi kö ve tel mé nyek nek, vagy

c) a jog sér tés sel érin tett üz let ide ig le nes be zá rá sát vagy 
az áru for gal ma zá sá nak, il let ve ér té ke sí té sé nek meg til tá sát 
ren del te el.

(2) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság köz zé te szi a 49.  §
(1) be kez dé se sze rin ti vég zé sét.

(3) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság jog erõs ha tá ro za tát
köz zé te szi.

(4) A ha tá ro zat, il let ve a vég zés köz zé té te le a fo gyasz tó -
vé del mi ha tó ság hon lap ján, to váb bá – amennyi ben szük sé -

ges – a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ál tal cél sze rû nek tar tott
egyéb mó don tör té nik. A köz zé tett dön tés rõl a fo gyasz tó -
vé del mi ha tó ság a nem ze ti hír ügy nök sé get is tá jé koz tat -
hat ja.

(5) A kö zé tett do ku men tum nak tar tal maz nia kell:
a) a köz zé té tel nap ját,
b) a köz zé té tel e tör vény sze rin ti jog cí mét,
c) a jog erõ be áll tá ra vagy an nak hi á nyá ra tör té nõ uta lást,
d) az el já ró ha tó ság meg ne ve zé sét,
e) az ügy szá mát és tár gyát,
f) a jog sér tõ vál lal ko zás ne vét és szék he lyét,
g) a meg ál la pí tott tény ál lást,
h) a meg sér tett jog sza bá lyi ren del ke zé sek meg je lö lé sét,
i) a ha tá ro zat, il let ve a vég zés ren del ke zõ ré szét, ide

nem ért ve jog erõs ha tá ro zat, vég zés ese tén a jog or vos lat -
ról  szóló ren del ke zést, va la mint

j) a ha tá ro zat tal, il let ve vég zés sel szem be ni jog or vos la -
ti el já rás té nyét.

(6) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság a jog or vos lat so rán ho -
zott és a köz zé tett ha tá ro zat, il let ve vég zés ér de mé ben vál -
to zást ered mé nye zõ dön tés tu do má sá ra ju tá sa kor – a ha tá -
ro zat, il let ve vég zés köz zé té te lé vel meg egye zõ mó -
don – köz zé te szi:

a) a jog or vos lat tal érin tett ha tá ro zat ra, il let ve vég zés re
vo nat ko zó (5) be kez dés sze rin ti in for má ci ó kat,

b) a jog or vos lat so rán ho zott dön tést, an nak rö vid in do -
ko lá sát, va la mint

c) a köz zé té tel nap ját.
(7) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság a (4), il let ve (6) be kez -

dés alap ján köz zé tett in for má ci ó kat a köz zé té tel tõl szá mí -
tott hat hó nap el tel té vel hon lap já ról el tá vo lít ja.”

54.  § Az Fgytv. 51.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) A ha tó ság biz to sít ja, hogy a köz zé tett ha tá ro za tok
kö zött a ha tá ro za tok szö ve gé re, a jog or vos la ti el já rás té -
nyé re és a meg sér tett ként meg je lölt jog sza bá lyi ren del ke -
zés re ke res ni le hes sen.”

55.  § (1) Az Fgytv. 55.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–d) pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„a) e tör vény II. fe je ze té nek vég re haj tá sá ra, va la mint a

meg je le né sük ben más nak lát szó és ez ál tal a fo gyasz tó
egész sé gét vagy biz ton sá gát ve szé lyez te tõ ter mé kek for -
gal ma zá sá ra és el len õr zé sé re, to váb bá az al kal maz ha tó
jog kö vet kez mé nyek re,

b) a min ta vé te li költ ség, to váb bá a la bo ra tó ri u mi, il let -
ve az egyéb vizs gá la tok költ sé gé nek mér té ké re és meg fi -
ze té sé re,

c) az in gat la nok idõ ben meg osz tott hasz ná la ti jo gá nak
meg szer zé sé re irá nyu ló szer zõ dé sek re, va la mint az ez zel
össze füg gõ rek lám ra,

d) az üz le ten kí vül fo gyasz tó val kö tött szer zõ dé sek re,”
[vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat ren de let tel meg ha tá roz za.]
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(2) Az Fgytv. 55.  §-a (1) be kez dé sé nek i) és j) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„i) a bé kél te tõ tes tü le ti ta gok ki je lö lé sé re,
j) a fo gyasz tói ér de kek vé del me ér de ké ben a jog sér tés

meg szün te té sé re irá nyu ló el já rá sok ról  szóló 98/27/EK
irány elv 4. cik ke (2) be kez dé sé nek vég re haj tá sa cél já ból a
fo gyasz tói ér de kek kép vi se le tét el lá tó tár sa dal mi szer ve -
ze tek nek az irány elv 4. cik ké nek (3) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott jegy zék re  való fel ke rü lé se cél já ból le foly ta tan dó
el já rás ra,”
[vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat ren de let tel meg ha tá roz za.]

56.  § Az Fgytv. 56.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„56.  § Fel ha tal ma zást kap nak az ága za ti irá nyí tá sért fe -
le lõs mi nisz te rek, hogy a fel adat- és ha tás kö rük be tar to zó
ter mé kek for gal ma zá sá ra al kal ma zan dó kö ve tel mé nye ket, 
biz ton sá gos sá gi elõ írásokat, cím ké zés re vo nat ko zó kü lön
elõ írásokat, az egyes ter mé kek meg fe le lõ ség ér té ke lé sé nek 
mód ját, va la mint a meg fe le lõ sé gi ta nú sít vá nyo kat ki adó
szer ve ze tek kö rét vagy az ilyen szer ve ze tek köre meg ha tá -
ro zá sá nak sza bá lya it ren de let tel meg ha tá roz zák.”

57.  § Az Fgytv. 56/A.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Fel ha tal ma zást kap a ke res ke de le mért és a fo gyasz -
tó vé de le mért fe le lõs mi nisz ter, hogy a fo gyasz tók nak
meg vé tel re kí nált ter mé kek ára és egy sé gá ra, il let ve szol -
gál ta tá sok díja fel tün te té sé nek rész le tes sza bá lya it együt -
tes ren de let ben ál la pít sa meg.”

58.  § Az Fgytv. „Fel ha tal ma zás” al cí me a kö vet ke zõ
56/B.  §-sal egé szül ki:

„56/B.  § Az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter az ál ta la ve -
ze tett mi nisz té ri um hon lap ján tá jé koz ta tó jel leg gel köz li a
39.  § (5) be kez dé sé ben em lí tett irány elv mel lék le té ben fel -
so rolt, va la mint a 43/A.  § (1) be kez dé sé ben, il let ve a 46.  §
(2) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott uni ós jogi
ren del ke zé se ket át ül te tõ jog sza bá lyi ren del ke zé sek fel so -
ro lá sát.”

59.  § (1) Az Fgytv. 57.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
 való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 90/88/EGK irány el vé vel mó do sí tott
87/102/EGK irány el ve (1986. de cem ber 22.) a fo gyasz tói
hi tel re vo nat ko zó tag ál la mi tör vényi, ren de le ti és köz igaz -
ga tá si ren del ke zé sek kö ze lí té sé rõl [a 2.  § o) pont ja és a
7–7/A.  §];

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 98/6/EK irány el ve
(1998. feb ru ár 16.) a fo gyasz tók szá má ra kí nált ter mé kek
árá nak fel tün te té sé vel kap cso la tos fo gyasz tó vé de lem rõl
[a 2.  § m) és n) pont ja, a 14.  § (1)–(3), (5) és (6) bek., az

56/A.  § (5) be kez dé sé ben adott fel ha tal ma zás alap ján
meg al ko tott mi nisz te ri ren de let tel együtt];

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 98/27/EK irány el -
ve (1998. má jus 19.) a fo gyasz tói ér de kek vé del me ér de ké -
ben a jog sér tés meg szün te té sé re irá nyu ló el já rá sok ról
[a 39.  § (3) és (5) bek., a 46.  § (2) bek. b) pont ja, a 47.  §
(1) bek. a) és b) pont ja, a 49.  § (1) bek., az 51.  §
(2)–(4) bek.];

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/95/EK irány -
el ve (2001. de cem ber 3.) az ál ta lá nos ter mék biz ton ság ról
[a 2.  § c) és s)–u) pont ja és a 3–5.  §, a tör vény vég re haj tá sá -
ra az 55.  § (1) bek. a) pont já ban adott fel ha tal ma zás alap -
ján meg al ko tott kor mány ren de let tel együtt];

e) a Bi zott ság 98/257/EK aján lá sa (1998. már ci us 30.)
a fo gyasz tói jog vi ták bí ró sá gi el já rá son kí vü li ren de zé sé re
ha tás kör rel ren del ke zõ tes tü le tek re vo nat ko zó el vek rõl
(a 18–37/A.  §).”

(2) Az Fgytv. 57.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re haj -
tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg a fo -
gyasz tó vé del mi ha tó ság fel adat kör ében  és el já rá sá ban:]

„c) a Bi zott ság 2008/282/EK ha tá ro za ta (2008. már -
cius 17.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal ma zá sá ért
fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö dés rõl  szóló
2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let nek a 
köl csö nös jog se gély vo nat ko zá sá ban  való vég re haj tá sá ról
 szóló 2007/76/EK ha tá ro zat mó do sí tá sá ról [a 43/A.  §
(4) bek.].”

A pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény mó do sí tá sa

60.  § (1) A pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény (a továb -
biak ban: Pt.) 3.  §-ának 10. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„10. Hi va ta los irat: a köz igaz ga tás és az igaz ság szol -

gál ta tás szer vei, a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi
CLV. tör vény ben (a továb biak ban: Fgytv.) sza bá lyo zott
bé kél te tõ tes tü le tek, va la mint a ma gánnyug díj pénz tá rak
ál tal fel adott olyan köny velt kül de mény, amely nek fel adá -
sá hoz és kéz be sí té sé hez (illet ve a kéz be sí tés meg kí sér lé sé -
hez), va la mint azok idõ pont já hoz jog sza bály jog kö vet kez -
ményt fûz, il let ve amely a jog sza bály ban meg ha tá ro zott
ha tár idõ szá mí tá sá nak alap já ul szol gál. A hi va ta los irat az
e cél ra rend sze re sí tett tér ti ve vénnyel ad ha tó fel.”

(2) A Pt. 35.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„35.  § (1) A pos tai szol gál ta tó val szem ben be nyúj tott pa -
nasz ra az Fgytv. 17/A–17/C.  §-ában fog lalt ren del ke zé se ket a 
(2)–(10) be kez dés ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) Pa nasz nak az olyan be je len tés mi nõ sül, amely ben az 
igény be vevõ ál lít ja, hogy a szol gál ta tó ál tal nyúj tott szol -
gál ta tás vagy a szol gál ta tó al kal ma zott já nak mun ka vég zé -
se rész ben vagy egész ben nem fe lel meg a jog sza bá lyi elõ -
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írásokban, il let ve az üz let sza bály zat ban fog lal tak nak. A
pa nasz egyé ni jog sé re lem vagy ér dek sé re lem meg szün te -
té sé re is irá nyul hat. Nem mi nõ sül pa nasz nak – az igény be
vevõ ré szé rõl kez de mé nye zett – a kül de mény to váb bí tá sá -
val és kéz be sí té sé vel kap cso la tos pon tos in for má ci ók
meg is me ré sé re irá nyu ló tu da ko zó dás szol gál ta tás igény -
be vé te le.

(3) Pa nasz
a) a kül de mény hez kap cso ló dó an a fel adás nap já tól

egy éves jog vesz tõ ha tár idõn be lül,
b) sé rel me zett te vé keny ség vagy ma ga tar tás ese tén az

er rõl  való tu do más szer zés tõl szá mí tott egy éves ha tár idõn
be lül, de leg ké sõbb a te vé keny ség vagy a ma ga tar tás meg -
valósítását kö ve tõ két éven be lül
te he tõ.

(4) Az egye te mes pos tai szol gál ta tó az e tör vény fel ha -
tal ma zá sa alap ján ki adott kor mány ren de let ben meg ha tá ro -
zott mó don biz to sít ja az Fgytv. 17/B.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben fog lalt, az ügy fél szol gá lat el ér he tõ sé gé re vo nat ko zó 
kö ve tel mé nyek tel je sí té sét.

(5) A pos tai szol gál ta tó kö te les a be ér ke zõ pa na szo kat
in gye nes, egy sze rû, át lát ha tó és meg kü lön böz te tés tõl
men tes el já rás ke re té ben meg vizs gál ni és a pa na szok ról,
ke ze lé sük mód já ról a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
tar tal mú nyil ván tar tást ve zet ni.

(6) A vizs gá lat le foly ta tá sá ra bel föl di szol gál ta tá sok és
az Eu ró pai Unió tag ál la ma i ba irá nyu ló szol gál ta tá sok ese -
tén a pa nasz be ér ke zé sé tõl szá mí tott har minc nap áll ren -
del ke zés re. A bel föl di és az Eu ró pai Unió tag ál la ma i ba
irá nyu ló szol gál ta tás sal kap cso la tos vizs gá la ti el já rás idõ -
tar ta ma egy al ka lom mal, a pa na szos egy ide jû ér te sí té se
mel lett har minc nap pal meg hosszab bít ha tó.

(7) A pos tai szol gál ta tó a pa nasz ki vizs gá lá sá nak
ered mé nyé rõl bel föl di szol gál ta tás ese tén ha la dék ta la -
nul, nem zet kö zi szol gál ta tás ese tén a kül föl di szol gál ta -
tó tól be ér ke zett tá jé koz ta tás idõ pont já tól szá mí tott ti -
zen öt na pon be lül kö te les a pa na szost írás ban tá jé koz -
tat ni. A kül föl di szol gál ta tó ké se del me sen meg kül dött
tá jé koz ta tá sa ese té ben a bel föl di szol gál ta tót fe le lõs ség
nem ter he li.

(8) Ha a pa na szos a pa nasz ra adott vá laszt nem fo gad ja
el, vagy a pos tai szol gál ta tó a pa nasz ra ha tár idõn be lül
nem vá la szol, a pa na szos a hír köz lé si ha tó ság hoz és a Hír -
köz lé si Fo gyasz tói Jo gok Kép vi se lõ jé hez for dul hat a pa -
nasz, il let ve a pa nasz el já rás ki vizs gá lá sa ér de ké ben.

(9) Az egye te mes pos tai szol gál ta tá si kör be tar to zó
szol gál ta tá sok kal kap cso la tos pa na szok ról, a pa na szok
szá má ról és ke ze lé sük mód já ról a pos tai szol gál ta tók kö te -
le sek éven te egy szer, leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év
már ci us 31. nap já ig – az (5) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tá -
sok meg kül dé sé vel – a hír köz lé si ha tó ság nak be szá mol ni,
és a be szá mo lót köz zé ten ni.

(10) Az egye te mes pos tai szol gál ta tá si kör be nem tar to zó
pos tai szol gál ta tá sok kal kap cso la tos pa na szok ról a hír köz lé si 
ha tó ság ese ti, írás be li fel hí vá sa alap ján, an nak kéz hez vé te lé -

tõl szá mí tott har minc na pon be lül kell a pos tai szol gál ta tó nak
a (9) be kez dés sze rin ti ada to kat szol gál tat nia.”

A táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör vény
mó do sí tá sa

61.  § (1) A táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII.
tör vény (a továb biak ban: Tszt.) 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„8.  § (1) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság:
a) az ön kor mány zat jegy zõ jé nek meg ke re sé se alap ján

vé le mé nye zi a táv hõ szol gál ta tó üz let sza bály za tát,
b) el jár a 11.  § (2) be kez dé sé ben, a 36.  §-ban, a 40.  §

(2) be kez dé sé ben, a 43.  § (1)–(4) be kez dé sé ben, a
46.  §-ban, va la mint az 53.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek la -
kos sá gi fel hasz ná ló val, il let ve ter mé sze tes sze mély díj fi -
ze tõ vel szem be ni meg sér té se ese tén.

(2) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság el já rá sá ra a fo gyasz tó -
vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vényt (a továb biak -
ban: Fgytv.) kell al kal maz ni az zal, hogy az e tör vény sze -
rin ti la kos sá gi fel hasz ná ló az Fgytv. al kal ma zá sá ban fo -
gyasz tó nak mi nõ sül ak kor is, ha nem ter mé sze tes sze mély.

(3) Az (1) be kez dés b) pont já ban em lí tett ren del ke zé sek az 
Fgytv. al kal ma zá sá ban fo gyasz tó vé del mi ren del ke zé sek.”

(2) A Tszt. 10.  §-a és 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek:

„10.  § Az ön kor mány zat jegy zõ je
a) meg kül di elõ ze tes vé le mé nye zés re a fo gyasz tó vé -

del mi ha tó ság nak és a fel hasz ná lói ér dek-kép vi se le tek nek
a táv hõ szol gál ta tást érin tõ kép vi se lõ-tes tü le ti elõ ter jesz -
tések ter ve ze tét,

b) el len õr zi a táv hõ szol gál ta tó ár meg ha tá ro zó ténye -
zõinek, költ sé ge i nek in do kolt sá gát.

11.  § (1) A táv hõ szol gál ta tó a szük sé ges ada tok és in for -
má ci ók ren del ke zés re bo csá tá sá val kö te les együtt mû köd -
ni az en ge dé lye zõ ha tó ság gal, va la mint a la kos sá gi fel -
hasz ná ló kat, il let ve a ter mé sze tes sze mély díj fi ze tõ ket
érin tõ kér dé sek ben a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság gal és a fel -
hasz ná lói ér dek-kép vi se le tek kel.

(2) A táv hõ szol gál ta tó kö te les az ál ta lá nos szer zõ dé si
fel té te le it – ki emel ve a táv hõ szol gál ta tás igény be vé te lé -
nek fel té te le it, azok vál to zá sát, a szám lá zás rend jét és a
szol gál ta tás mi nõ sé gi kö ve tel mé nye it – az ügy fél szol gá la -
tán könnyen hoz zá fér he tõ he lyen ki füg gesz te ni, va la mint
a fel hasz ná ló és a díj fi ze tõ kí ván sá gá ra azt in gye ne sen ren -
del ke zés re bo csá ta ni.”

(3) A Tszt. 60.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[Az ener gia po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ren de let ben]
„c) az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel és a köz igaz ga -

tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben meg -
ál la pít ja a mû sza ki biz ton sá gi ha tó ság el já rá sá ért fi ze ten dõ 
díj – ide ért ve a jog or vos la ti dí jat is – mér té két, va la mint a
be sze dé sé vel, ke ze lé sé vel, nyil ván tar tá sá val, vissza té rí té -
sé vel kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat.”
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62.  § (1) E tör vény – a (2)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé te lek kel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 1–18.  §-a, 19.  §-ának (1) be kez dé se,
20–24.  §-a, 26–41.  §-a, 44–53.  §-a, 55–60.  §-a, 61.  §-ának
(1) és (2) be kez dé se, 66.  §-a, 68.  §-ának (1) be kez dé se, va -
la mint 69.  §-a 2008. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény 43.  §-a 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(4) E tör vény 54.  §-a 2009. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(5) E tör vény 19.  §-ának (2) be kez dé se, 25.  §-a, va la -
mint 68.  §-ának (2) be kez dé se 2012. ja nu ár 1-jén lép ha -
tály ba.

63.  § A fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi nisz ter 2008. de -
cem ber 31-éig kez de mé nye zi, hogy az or szá gos gaz da sá gi
ka ma rák, a vál lal ko zá sok szak mai ér dek-kép vi se le ti szer -
ve ze tei, a fo gyasz tói ér de kek kép vi se le tét el lá tó tár sa dal -
mi szer ve ze tek, va la mint a fo gyasz tó vé de lem mel össze -
füg gõ ál la mi fel ada tot el lá tó ha tó sá gok az Fgytv.
39/A.  §-ában meg ha tá ro zott cé lok meg valósítása ér de ké -
ben a kö ve ten dõ el ve ket és leg jobb gya kor la to kat kö zös
nyi lat ko zat for má já ban rög zí tõ Fo gyasz tó vé del mi Char tát
hoz za nak lét re.

64.  § (1) Az ügy fél szol gá lat mû köd te té sé re kö te le zett
vál lal ko zá sok nak leg ké sõbb 2009. ja nu ár 1-jé ig kell gon -
dos kod ni uk ar ról, hogy ügy fél szol gá la ti rend sze rük meg -
fe lel jen az Fgytv. – e tör vény 16.  §-ával meg ál la pí -
tott – 17/B.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti kö ve tel mé nyek -
nek.

(2) A bé kél te tõ tes tü le ti ta gok 2011. de cem ber 31-ét
meg elõ zõ en ke let ke zett meg bí za tá sa – a meg bí za tás ere -
de ti idõ tar ta má tól füg get le nül – 2011. de cem ber 31-én
szû nik meg.

(3) A 2012. ja nu ár 1-jé vel fel ál ló bé kél te tõ tes tü le tek
tag ja it – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint – egy rész rõl a ka ma ra, a me gyei (fõ vá ro si) ag rár ka ma -
rák, va la mint a vál lal ko zá sok szak mai ér dek-kép vi se le ti
szer ve ze tei (vál lal ko zói ol dal), más rész rõl a fo gyasz tói ér -
de kek kép vi se le tét el lá tó tár sa dal mi szer ve ze tek je lö lik ki
egyen lõ arány ban. A ki je lö lés so rán biz to sí ta ni kell, hogy
a tes tü le tek va la mennyi el já ró ta ná csá ban le gyen le he tõ -
ség jogi vég zett ség gel ren del ke zõ tag rész vé te lé re.

65.  § (1) Az Fgytv. e tör vény
a) 17.  §-ával meg ál la pí tott 18.  §-ának (1) be kez dé sét,
b) 18.  §-ával meg ál la pí tott 20.  §-ának (1)–(4) be kez dé sét,
c) 29.  §-ával meg ál la pí tott 29.  §-ának (2)–(6) és (8) be -

kez dé sét,
d) 30.  §-ával meg ál la pí tott 29/B.  §-át,
e) 31.  §-ával meg ál la pí tott 30.  §-ának (3) be kez dé sét,
f) 32.  §-ával meg ál la pí tott 31.  §-ának (2) és (3) be kez -

dé sét,
g) 33.  §-ával meg ál la pí tott 32.  §-át,
h) 34.  §-ával meg ál la pí tott 33.  §-át,

i) 35.  §-ával meg ál la pí tott 34.  §-át,
j) 36.  §-ával meg ál la pí tott 35.  §-át,
k) 37.  §-ával meg ál la pí tott 36.  §-át, to váb bá
l) 39.  §-ával meg ál la pí tott 36/B. és 36/C.  §-át

az e ren del ke zé sek ha tály ba lé pé sét köve tõen in dí tott bé -
kél te tõ tes tü le ti el já rá sok ban kell al kal maz ni, a fo lya mat -
ban lévõ ügyek ben a 2008. au gusz tus 31-én ha tá lyos ren -
del ke zé sek sze rint kell el jár ni.

(2) Az Fgytv. e tör vény
a) 49.  §-ával meg ál la pí tott 47.  §-ának (1) és (4), va la -

mint (8)–(12) be kez dé sét,
b) 50.  §-ával meg ál la pí tott 47/A.  §-ának (3) be kez dé sét,
c) 51.  §-ával meg ál la pí tott 47/C.  §-át,
d) 52.  §-ával meg ál la pí tott 49.  §-át, to váb bá
e) 53.  §-ával meg ál la pí tott 51.  §-át

az e ren del ke zé sek ha tály ba lé pé sét köve tõen in dí tott ha tó -
sá gi el já rá sok ban kell al kal maz ni, a fo lya mat ban lévõ
ügyek ben a 2008. au gusz tus 31-én ha tá lyos ren del ke zé sek
sze rint kell el jár ni.

66.  § (1) Ha tá lyát vesz ti az Fgytv.
a) 6.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
b) 7.  §-át meg elõ zõ al cím,
c) 8.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
d) 9–11.  §-a és az azo kat meg elõ zõ al cím,
e) 17.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „(a továb biak ban:

mi nisz ter)” szö veg rész,
f) 19.  §-a,
g) 21.  §-ának (3)–(5) be kez dé se,
h) 38.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
i) 39.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „ , va la mint a 2.  § b) és 

m) pont já ban meg ha tá ro zott szol gál ta tás sal kap cso lat ban a 
Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te is” szö veg rész,

j) 44.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja és (2) be kez dé se,
k) 45.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban a „ , jog sza -

bály-mó do sí tást” szö veg rész,
l) 45.  §-ának (2) be kez dé se,
m) a 2007. évi XXII. tör vény 11.  §-ával meg ál la pí tott

47/B.  §-a és a 2007. évi XLIV. tör vény 2.  §-ával meg ál la -
pí tott 47/B.  §-a,

n) 48.  §-ának (1) és (2) be kez dé se,
o) 55.  §-ának (2) be kez dé se, to váb bá
p) 56/A.  §-ának (1) be kez dé se.

(2) Ha tá lyát vesz ti
a) a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról

 szóló 1996. évi CXII. tör vény 13.  §-ának (2) be kez dé sé ben 
az „és ügy fél szol gá la ti” szö veg rész,

b) a nem do hány zók vé del mé rõl és a do hány ter mé kek
fo gyasz tá sá nak, for gal ma zá sá nak egyes sza bá lya i ról  szóló 
1999. évi XLII. tör vény 5.  §-ának (2) és (3) be kez dé se,

c) a Tszt. 7.  §-a e) pont já nak utol só mon da ta,
d) az egyes, a gyer mek- és fi a tal ko rú ak egész sé gé nek

vé del mét szol gá ló tör vényi ren del ke zé sek mó do sí tá sá ról
 szóló 2007. évi XLIV. tör vény 2.  §-a, to váb bá
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e) a fo gyasz tói ér de kek vé del me ér de ké ben a jog sér tés
meg szün te té sé re irá nyu ló el já rá sok ról  szóló 98/27/EK
irány elv mel lék le té ben meg ha tá ro zott irány el vek kel
össze egyez tet he tõ sé get te rem tõ jog sza bá lyok fel so ro lá sá -
ról  szóló 13/2004. (IV. 16.) IM ren de let, va la mint az azt
mó do sí tó 1/2005. (II. 1.) IM ren de let, 7/2006. (II. 8.) IM
ren de let és 14/2007. (III. 13.) IRM ren de let.

67.  § (1) E tör vény 42.  §-a és 61.  §-ának (3) be kez dé se
az e tör vény ki hir de té sét kö ve tõ má so dik na pon ha tá lyát
vesz ti.

(2) E tör vény 1–18.  §-a, 19.  §-ának (1) be kez dé se,
20–24.  §-a, 26–41.  §-a, 44–53.  §-a, 55–60.  §-a, 61.  §-ának
(1) és (2) be kez dé se, 66.  §-a, 68.  §-ának (1) be kez dé se, va -
la mint 69.  §-a 2008. szep tem ber 2-án ha tá lyát vesz ti.

(3) E tör vény 43.  §-a 2009. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

(4) E tör vény 2012. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

68.  § (1) Az Fgytv.
a) 7.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „hi tel díj”, va la mint a

„hi tel díj mu ta tó” szö veg ré szek he lyé be a „hi tel díj mu ta tó”
szö veg,

b) 7.  §-ának (6) be kez dé sé ben és – e tör vénnyel át szá -
mo zott – (8) be kez dé sé ben, va la mint 7/A.  §-ának (3) és
(5) be kez dé sé ben a „hi te le zõ” szö veg rész he lyé be a „vál -
lal ko zás” szö veg,

c) 7/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Ptk.” szö veg rész
he lyé be a „Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.)” szö veg,

d) 7/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „hi te le zõ nek” szö -
veg rész he lyé be a „vál lal ko zás nak” szö veg,

e) 7/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „hi te le zõ tõl” szö -
veg rész he lyé be a „vál lal ko zás tól” szö veg,

f) 15.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „Az áru” szö veg rész
he lyé be az „A ter mék” szö veg,

g) 24.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „je lö lé sé re” szö veg -
rész he lyé be a „ki je lö lé sé re” szö veg,

h) 26.  §-ának (6) be kez dé sé ben az „ér de mi ha tá ro za -
tot” szö veg rész he lyé be a „kö te le zést tar tal ma zó ha tá ro za -
tot, il let ve aján lást” szö veg,

i) 39.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott” szö veg rész he lyé be az „a 98/27/EK eu ró -
pai par la men ti és ta ná csi irány elv mel lék le té ben fel so rolt
kö zös sé gi jogi ren del ke zé se ket át ül te tõ” szö veg,

j) 40.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve gé ben,
43/B.  §-ában, va la mint 56/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben a
„mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „fo gyasz tó vé de le mért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

k) 48.  §-ának (3) és (6) be kez dé sé ben a „fo gyasz tó vé -
del mi bír ság” szö veg rész he lyé be a „bír ság” szö veg,

l) 51/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben „Az el já ró ha tó ság”
szö veg rész he lyé be az „A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság” szö -
veg, az „ille tõ leg” szö veg rész he lyé be a „to váb -
bá – amennyi ben szük sé ges –,” szö veg, 

m) 51/A.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban az „51.  §
(6) be kez dé sé nek” szö veg rész he lyé be az „51.  § (5) be kez -
dé sé nek” szö veg,

n) 56/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „a mi nisz ter rel”
szö veg rész he lyé be az „a fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs mi -
nisz ter rel” szö veg,

o) 56/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „for ga lom ba hoz -
ha tó áruk” szö veg rész he lyé be a „for gal maz ha tó ter mé -
kek” szö veg,

p) 57.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „47/B.  §, az
51.  § (2) bek. c) pont ja, va la mint (5) és (6) bek.” szö veg -
rész he lyé be a „47.  § (5) bek., va la mint az 51.  §
(2)–(4) bek.” szö veg
lép.

(2) Az Fgytv.
a) 21.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „egy rész rõl a ka ma -

ra és a me gyei (fõ vá ro si) ag rár ka ma rák” szö veg rész he lyé -
be az „egy rész rõl a ka ma ra, a me gyei (fõ vá ro si) ag rár ka -
ma rák, va la mint a vál lal ko zá sok szak mai ér dek-kép vi se le -
ti szer ve ze tei (a továb biak ban együtt: vál lal ko zói ol dal)”,
to váb bá a „25.  § (4) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be a
„25.  § (3) és (5) be kez dé sé ben” szö veg,

b) 24.  §-ának (2) be kez dé sé ben és 25.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben a „ka ma ra” szö veg rész he lyé be a „vál lal ko zói
ol dal” szö veg,

c) 25.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „(3) be kez dés ben”
szö veg rész he lyé be a „(4) be kez dés ben” szö veg,

d) 25.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „fi gye lem mel arra”
szö veg rész he lyé be a „fi gye lem mel a (3) be kez dés sze rin ti
kö ve tel mé nyek re, to váb bá arra” szö veg,

e) 25.  §-ának – az e tör vény 25.  §-ával át szá mo -
zott – (5) be kez dé sé ben a „ka ma rá val” szö veg rész he lyé be 
a „ka ma rá val vagy szak mai ér dek-kép vi se le ti szer ve zet -
tel” szö veg,

f) 29.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „25.  § (3) be kez dé se”
szö veg rész he lyé be a „25.  § (4) be kez dé se” szö veg, a
„25.  § (3) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be a „25.  §
(4) be kez dé sé ben” szö veg
lép.

69.  § (1) E tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
 való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 87/102/EGK irány el ve (1986. de cem -
ber 22.) a fo gyasz tói hi tel re vo nat ko zó tag ál la mi tör vényi,
ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek kö ze lí té sé rõl,
1. cikk (2) be kez dés a) és c) pont, – a 98/7/EK eu ró pai par -
la men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 3. cikk (a 2.  §
és a 8.  §),

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 98/6/EK irány el ve
(1998. feb ru ár 16.) a fo gyasz tók szá má ra kí nált ter mé kek
árá nak fel tün te té sé vel kap cso la tos fo gyasz tó vé de lem rõl,
2. cikk a) és b) pont, 3. cikk (1), (2) és (4) be kez dés, 4. cikk
(1) be kez dés és 10. cikk (a 2.  § és a 12.  §),

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 98/27/EK irány el -
ve (1998. má jus 19.) a fo gyasz tói ér de kek vé del me ér de ké -
ben a jog sér tés meg szün te té sé re irá nyu ló el já rá sok ról
(a 48.  §, a 49.  §, az 52.  §, az 53.  § és az 58.  §),
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d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/95/EK irány -
el ve (2001. de cem ber 3.) az ál ta lá nos ter mék biz ton ság ról,
2. cikk a), b), e), f), g) és h) pont, 3. cikk (1) és (2) be kez -
dés, 5. cikk (a 2.  § és a 3–6.  §),

e) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/29/EK irány el -
ve (2005. má jus 11.) a bel sõ pi a con az üz le ti vál lal ko zá sok
fo gyasz tók kal szem ben foly ta tott tisz tes ség te len ke res ke del -
mi gya kor la ta i ról, va la mint a 84/450/EGK ta ná csi irány elv, a
97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi irány el vek, va la mint a 2006/2004/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról,

f) a Bi zott ság 98/257/EK aján lá sa (1998. már ci us 30.) a 
fo gyasz tói jog vi ták bí ró sá gi el já rá son kí vü li ren de zé sé re
ha tás kör rel ren del ke zõ tes tü le tek re vo nat ko zó el vek rõl
(a 17–41.  §).

(2) A 44.  § (1) be kez dé se, a 49.  §, az 52.  §, az 53.  § és az
58.  § a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal ma zá sá ért fe -
le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö dés rõl  szóló,
2004. ok tó ber 27-i 2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi ren de let 4. cik ke (1) be kez dé se, (6) be kez dé sé nek
e) pont ja és mel lék le té nek 16. pont ja vég re haj tá sá hoz
szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg a fo gyasz tó vé del -
mi ha tó ság fel adat kör ében és el já rá sá ban. 

(3) A 44.  § (2) be kez dé se a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá -
lyok al kal ma zá sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti
együtt mû kö dés rõl  szóló 2006/2004/EK eu ró pai par la men -
ti és ta ná csi ren de let nek a köl csö nös jog se gély vo nat ko zá -
sá ban  való vég re haj tá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 22-i
2007/76/EK bi zott sá gi ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó 
2008. már ci us 17-i 2008/282/EK bi zott sá gi ha tá ro zat vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg a fo -
gyasz tó vé del mi ha tó ság fel adat kör ében és el já rá sá ban.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A honvédelmi miniszter
16/2008. (VI. 25.) HM

rendelete

egyes miniszteri rendeleteknek a Rendõrség
és a Határõrség integrációjával összefüggõ

módosításáról

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
74.  § (2) be kez dés c) és o) pont já ban, a föld mé ré si és tér ké -
pé sze ti te vé keny ség rõl  szóló 1996. évi LXXVI. tör vény
29.  § (3) be kez dés a) és b) pont já ban, a kül föld re uta zás ról

 szóló 1998. évi XII. tör vény 41.  § (4) be kez dé sé ben, az
atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény 68.  §
(10) be kez dé sé ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd -
ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 207.  § (2) be kez dés d)
és e) pont já ban, va la mint (3) be kez dé sé ben, a Ma gyar
Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i -
nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény 287.  §
(2) be kez dés e) és h) pont já ban, a mun ka vé de lem rõl  szóló
1993. évi XCIII. tör vény 88.  § (3) be kez dés a) pont já ban,
va la mint a tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és
a tûz ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény 47.  § (4) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a hon vé de lem rõl 
és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény
51.  §-ában meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – az
1.  § te kin te té ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § m) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében
el já ró igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter rel, a 2.  § te kin -
te té ben a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm.
ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében
el já ró köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter rel,
va la mint az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § n) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter rel egyet ér tés ben, a
9.  § és a 11.  § (1) be kez dé se te kin te té ben az ön kor mány za -
ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 132/2008.
(V. 14.) Korm. ren de let 1.  § c) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ében el já ró ön kor mány za ti mi nisz ter rel, a 10.  §
te kin te té ben a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 133/2008. (V. 14.)
Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el já ró köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi -
nisz ter rel, va la mint az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § n) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében
el já ró igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A NATO me net pa rancs al kal ma zá sá val kap cso la tos
sza bá lyok ról  szóló 32/2007. (VIII. 15.) HM ren de let

a) 1.  § (1) be kez dés b) pont já ban a „Ha tár õr ség re” szö -
veg rész he lyé be a „Rend õr ség re” szöveg,

b) 11.  § (4) be kez dé sé ben, 15.  § (1) be kez dé sé ben az
„az ille té kes ha tár õri ze ti szerv” szö veg rész he lyé be az
„a Ren dõr ség ha tár õri ze ti fel ada tot el lá tó ille té kes szerve”
szöveg,

c) 13.  § (1), (2) és (4) be kez dé sé ben, 14.  § (2) be kez dé -
sé ben, 16.  § (2) be kez dé sé ben a „Ha tár õr ség” szö veg rész
he lyé be a „Rend õr ség” szöveg,

d) 13.  § (3) be kez dés d) pont já ban a „Ha tár õr ség tõl”
szö veg rész he lyé be a „Rend õr ség tõl” szö veg,
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e) 14.  § (2) be kez dé sé ben a „ha tár õr” szö veg rész he lyé -
be a „rend õr” szöveg
lép.

2.  §

Az ál la mi re pü lé sek cél já ra szol gá ló re pü lõ tér és a ka to -
nai re pü lés cél já ra föl dön te le pí tett lé gi na vi gá ci ós be ren -
de zés üzem ben tar tá sá nak fel té te le i rõl  szóló 27/2001.
(XI. 23.) HM ren de let mel lék let II. Fe je zet 4. pont u) al -
pont já ban a „ha tár õr sé gi el len õr zés” szö veg rész he lyé be a
„ha tár for ga lom-el len õr zés” szö veg lép.

3.  §

A vé del mi cé lo kat szol gá ló föld mé ré si és tér ké pé sze ti
szak igaz ga tá si fel ada tok ról, va la mint a hon vé del mi célú
tér kép el lá tás ról  szóló 35/2000. (XII. 20.) HM ren de let 1.  §
(5) be kez dés b) pont já ban a „Ha tár õr ség” szö veg rész he -
lyé be a „Rend õr ség ha tár õri ze ti fel ada tot el lá tó ille té kes
szer ve” szö veg lép.

4.  §

A hon vé del mi ága zat ban be kö vet ke zett bal ese tek be je -
len té sé rõl, ki vizs gá lá sá ról és nyil ván tar tá sá ról  szóló
18/2003. (V. 7.) HM ren de let 2.  § (10) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„(10) Szol gá lat ké pes ség csök ke nés: a Ma gyar Hon véd -

ség Szol gá la ti Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 24/2005.
(VI. 30.) HM ren de let mel lék let 236.3. pont ja sze rin ti
egész ség ügyi szol gá lat men tes ség, il let ve az egyes szol gá -
la ti kö te le zett sé gek aló li rész le ges fel men tés.”

5.  §

Az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény hon -
véd sé gi al kal ma zá sá ról  szóló 33/2002. (V. 3.) HM ren de -
let 17.  § (1) be kez dé sé ben a „fegy ve res erõk nek” szö veg -
rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd ség nek” szö veg, 1. szá mú
mel lék le té ben a „fegy ve res erõk” szö veg rész he lyé be a
„Ma gyar Hon véd ség” szö veg, a „fegy ve res erõ” szö veg -
rész helyébe az „a Magyar Honvédség” szöveg lép.

6.  §

A ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû jut ta tá sa i -
ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ról  szóló
3/2002. (I. 25.) HM ren de let 71.  § (1) be kez dé sé ben a

„Ma gyar Köz tár sa ság Fegy ve res Erõ i nek Szol gá la ti Sza -
bály za ta” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Honvédség
Szolgálati Szabályzata” szöveg lép.

7.  §

A mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 21/2000.
(VIII. 18.) HM ren de let 3.  §-ában a „Ma gyar Köz tár sa ság
Fegy ve res Erõ i nek Szol gá la ti Sza bály za ta” szö veg rész he -
lyé be a „Ma gyar Hon véd ség Szol gá la ti Sza bály za ta” szö -
veg lép.

8.  §

A meg ha gyás sal kap cso la tos kö ve tel mé nyek rõl  szóló
8/1994. (V. 20.) HM ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a
„fegy ve res erõk” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Hon véd -
ség” szö veg lép.

9.  §

A tûz vé de lem és a mû sza ki men tés hon vé del mi ága zat ra 
vo nat ko zó kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 31/2001. (XII. 28.)
HM ren de let (a továb biak ban: R.) 3.  §-ában az „a bel ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „a ka taszt ró fák el le ni vé -
de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg lép.

10.  §

Az ál la mi re pü lé sek cél já ra ki je lölt lég te rek ben vég re -
haj tott re pü lé sek sza bá lya i ról  szóló 3/2006. (II. 2.) HM
ren de let 63.  § (3) be kez dé sé ben a „Ren dé sze ti Biz ton sá gi
Szol gá lat Lé gi ren dé sze ti Pa rancs nok ság” szö veg rész he -
lyé be a „Ké szen lé ti Rend õr ség Ren dé sze ti Igaz ga tó ság
Lé gi ren dé sze ti Pa rancs nok ság” szö veg lép.

11.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Ma gyar
Hon véd ség Szol gá la ti Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló
24/2005. (VI. 30.) HM ren de let mel lék let 75.2. pont já ban
a „ha tár õr ség,” szö veg rész, va la mint az R. 14.  § (2) be kez -
dé se.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát veszti.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köz tár sa sá gi El nök
140/2008. (VI. 25.) KE

ha tá ro za ta

városi cím adományozásáról

A he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tör vény 94. § b) pont ja alap ján,  az ön kor mány za ti  mi nisz ter elõ ter -
jesz té sé re

  Bács-Kis kun me gyé ben: Ha jós

  Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyé ben: Ru da bá nya

  Fej ér me gyé ben: Bo dajk, Pusz ta sza bolcs

  Gyõr-Mo son-Sop ron me gyé ben: Fer tõ szent mik lós

  Pest me gyé ben: Ha lász te lek, Isa szeg

  So mogy  me gyé ben: Za már di

nagy köz sé gek nek a vá ro si cí met ado má nyo zom.

Ez a ha tá ro zat 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

Bu da pest, 2008. jú ni us 13.

Só lyom Lász ló s. k.,

köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Dr. Gye ne sei Ist ván s. k.,

ön kor mány za ti  mi nisz ter

KEH ügy szám: XI-1/02802/2008.
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye

A Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u má ba
2008. már ci us 28-án sor solt ci vil szer ve ze tek és delegáltjaik

 1. Ma gyar or szá gi Ro má nok Or szá gos Ön kor mány za ta Lász tity Péró

 2. Ma gyar Evan gé li kus Egy ház T. Pin tér Ká roly 

 3. Ma gyar or szá gi Uni tá ri us Egy ház Lõ rin czy Zsolt Ben de gúz

 4. Rom Ro mák Pol gár jo gi Moz gal ma Ruva Pál Sándor

 5. Er dei Fe renc Tár sa ság Bo dor Pál

 6. Kár pát Me den cei Iro dal mi Tár sa sá gok Szö vet sé ge (KITÁSZ) dr. Lip csey Il di kó

 7. Ma gyar Mû vé sze ti Aka dé mia dr. Ko váts Fló ri án

 8. Ma gyar Tar ta lom ipa ri Szö vet ség dr. Mli ná rics Jó zsef

 9. Dok to ran du szok Or szá gos Szö vet sé ge Ku cse ra Ta más Ger gely

10. Nem zet kö zi és Eu ró pai Ta nul má nyok Egye sü le te Ti bay Csa ba Sándor

11. De mok ra ti kus Liga Szak szer ve ze tek Víz ügyi és Kom mu ná lis 
   Szak szer ve ze ti Szö vet sé ge Csa la El vi ra

12. Ma gyar Er dõ gaz da Szö vet ség Gráf Csil la

13. Ma gyar Pol gá ri Mé dia Egye sü let Hõs Gá bor

14. Kör nye ze ti Ta nács adók Egye sü le te Csó ka Imre

15. Füg get len Nõi Szö vet ség Csiz ma dia Jó zsef né

16. Ma gyar or szá gi Gyer mek ba rá tok Moz gal ma Han ti Vil mos

17. Ma gyar Nyug dí ja sok Egye sü le te i nek Or szá gos Szö vet sé ge dr. Bán hi di Sán dor

18. Ol ta lom Ka ri ta tív Egye sü let Bak ti Ti bor

19. Ma gyar Go lyós por tok Szö vet sé ge Szrap kó Ist ván

20. Köz sé gek, Kis te le pü lé sek és Kis tér sé gek Or szá gos Ön kor mány za ti 
   Szö vet sé ge Kle in né Csi ky Il di kó

21. Ma gyar Egye sü le tek Szö vet sé ge To kai Ist ván

A Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u má ba 2008. már ci us 28-án sor solt ci vil szer ve ze tek 
és de le gált ja ik

 1. Ma gyar Ko a lí ció Párt ja Pe czár Ká roly

 2. Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia Szer da he lyi Cson gor

 3. Ma gyar or szá gi Né me tek Or szá gos Ön kor mány za ta Schuth Já nos

 4. Ma gyar or szá gi Me to dis ta Egy ház dr. Hec ker Wal ter

 5. Nyil vá nos ság Klub Bo ros né dr. Lán czos Ve ro ni ka

 6. Ma gyar Báb mû vé szek Szö vet sé ge Ra dá csi Ani kó

 7. Ma gyar Örök ség és Eu ró pa Egye sü let Ze lé nyi né dr. Ko váts An na má ria

 8. Ma gyar Szín há zi Tár sa ság Vaj da Már ta
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 9. MASZK Or szá gos Szí nész egye sü let Lampl La jos

10. Szü lõi Kö zös sé gek dr. Har dy F. Gá bor

11. Ta ní tók Fe ke te Ist ván Egye sü le te dr. Her mann Ist ván né

12. Sza bad Fém ipa ri Szak szer ve ze tek Szö vet sé ge Csa la El vi ra

13. Me zõ gaz da sá gi Gaz da sá gi Tár sa sá gok Szö vet sé ge dr. Tu nyo gi And rás

14. Tu do má nyos Új ság írók Klub ja Sta ar Gyu la

15. Ma gyar or szá gi Kár pát Egye sü let Bán hi di At ti la

16. Nõk a XXI. Szá za dért Egye sü let Brun ner Ti bor né

17. Ter mé szet já ró Fi a ta lok Szö vet sé ge Var sá nyi At ti la

18. Ma gyar Nyug dí ja sok Egye sü le te i nek Orsz. Szöv. Zsup pán Lász ló

19. Aszt más és Al ler gi ás Be te gek Or szá gos Szö vet sé ge Gráf Csil la

20. Ma gyar Sakk Szö vet ség dr. Ku nos Pé ter

21. Te le pü lé si Ön kor mány za tok Or szá gos Szö vet sé ge Aczél Gá bor

A Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u má ba 2008. már ci us 28-án sor solt ci vil szer ve ze tek 
és de le gált ja ik

 1. Ma gyar or szá gi Ro má nok Or szá gos Ön kor mány za ta Kresz ta Tra ján

 2. Ma gyar Ka to li kus Egy ház Osz to vits Ág nes

 3. Hit Gyü le ke ze te Né meth Szi lárd

 4. Üt kö zõ, Együtt az Eu ró pai Rész vé te li De mok rá ci á ért Egye sü let Böj te Jó zsef

 5. Hu mán Eu ró pa Szö vet ség Bak sa Jó zsef

 6. Ma gyar Film mû vé szek Szö vet sé ge Her mann Krisz ti na

 7. Ma gyar  Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek Tár sa sá ga dr. Sza bó Lil la

 8. Ag rár ku ta tó In téz mé nyek Or szá gos Szö vet sé ge dr. Si pos And rás

 9. Pro fesszo rok Batt hy ány Köre dr. Ku rutz Ká roly né dr. Ko vács Már ta

10. Ma gyar Tu do má nyos, Üze mi és Szak la pok Új ság író i nak Egye sü le te Kiss Jó zsef

11. Re á lis Zöl dek Klub Ju hos Lász ló

12. Ka to li kus Asszo nyok – Lá nyok  Szö vet sé ge Gráf Csil la

13. PAX Csa lád – és Gyer mek vé del mi Egye sü let Pós Pé ter

14. Lá tás sé rült „Csepp kõ” Or szá gos Egye sü let Rét há zi End re

15. Ma gyar Transz plan tál tak Kul tu rá lis és Sport egye sü le te Szé kely György

Ha tá ron túli szer ve ze tek

16. Ro má ni ai Ma gyar De mok ra ta Szö vet ség Gál fal vi György

17. Ma gyar Ko a lí ció Párt ja (Szlo vá kia) La dá nyi La jos

18. Ma gyar Ko a lí ció (kö zös je lö lés) Sif lis Zol tán

19. Mu ra vi dé ki Ma gyar Ön kor mány za ti Nem ze ti Kö zös ség Zver Ilo na

20. Auszt ri ai Ma gyar Egye sü le tek és Szer ve ze tek Szö vet sé ge Fe tes-To se gi Kata

21. Uk raj nai Ma gyar De mok ra ta Szö vet ség Kõ szeg hy Ele mér

22. Ma gyar Egye sü le tek Szö vet sé ge To kai Ist ván

23. Ma gya rok Vi lág szö vet sé ge dr. Pun gur Jó zsef
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A pénz ügy mi nisz ter
k ö z  l e  m é  n ye

a Pénz ügy mi nisz té ri um, a pénz ügy mi nisz ter
irá nyí tá sa alá tar to zó köz pon ti hi va ta lok

és az Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz pont Zárt kö rû en
Mû kö dõ Rész vény tár sa ság szol gá la ti titokkörének

megállapításáról

Az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról szó ló 1995. évi
LXV. tör vény (a to váb bi ak ban: Tvt.) 27. §-ának (4) be kez -
dé sé ben fog lalt kö te le zett ség és a Tvt. 6. §-a (1) be kez dé -
sé nek o) pont já ban fog lal tak alap ján – a Tvt. 4. § (4) be -
kez dé se alap ján fi gye lem mel az adat vé del mi biz tos vé le -
mé nyé re – a szol gá la ti ti tok kö ri jegy zék meg ál la pí tá sá ról a 
kö vet ke zõ köz le ményt adom ki:

A köz le mény ben fog lal tak a Pénz ügy mi nisz té ri um
(a to váb bi ak ban: mi nisz té ri um), a pénz ügy mi nisz ter irá -
nyí tá sa alá tar to zó köz pon ti hi va ta lok és az Ál lam adós ság
Ke ze lõ Köz pont Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság
(a to váb bi ak ban: ÁKK Zrt.) fel adat kör ével össze füg gés -
ben ke let ke zett ada tok szol gá la ti ti tok ká mi nõ sí té sé re vo -
nat koz nak.

Szol gá la ti ti tok kö ri jegy zék

1. A mak ro gaz da ság po li ti kai stra té gia, va la mint az
 államháztartás és al rend sze rei ter ve zé sé vel kap cso la tos
 elgondolások, ja vas la tok, ada tok, hát tér szá mí tá sok,
amennyi ben nem mi nõ sül nek ál lam ti tok nak.

Mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je: leg fel jebb 5 év.

2. Nem zet kö zi pénz ügyi egyez mé nyek ha zai és nem zet -
kö zi vo nat ko zá sú elõ ké szí té sé vel és lét re ho zá sá val kap -
cso la tos do ku men tu mok ban meg je le nõ in for má ci ók, ada -
tok, amennyi ben azok nem mi nõ sül nek ál lam ti tok nak.

Mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je: leg fel jebb 20 év.

3. A nem zet kö zi pénz ügyi gaz da sá gi szer ve ze tek kel
kap cso lat ban ki ala kí tott tár gya lá si stra té gia.

Mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je: leg fel jebb 5 év.

4. Más ál la mok vagy kül föl di szer ve ze tek ré szé re nyúj -
tott pénz ügyi se gít ség ada tai, amennyi ben azok ér vé nyes -
sé gi ide je le jár ta elõt ti nyil vá nos ság ra ho za ta la, jo go su lat -
lan meg szer zé se és fel hasz ná lá sa ked ve zõt le nül hat na
egyéb nem zet kö zi kap cso la ta ink ra.

Mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je: leg fel jebb 10 év.

5. A mi nisz té ri u mon be lü li, il let ve a kor mány za ti elekt -
ro ni kus adat to váb bí tá si rend szer sze mé lyi hoz zá fé ré si
kód ja, a hoz zá fé rés sza bá lyo zá sa.

Mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je: leg fel jebb 5 év.

6. A mi nisz té ri um, az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va -
tal (a to váb bi ak ban: APEH), a Ma gyar Ál lam kincs tár (a to -
váb bi ak ban: Kincs tár), a Pénz ügy mi nisz té ri um In for ma ti kai
Szol gál ta tó Köz pont (a to váb bi ak ban: PmISZK) és az ÁKK
Zrt. mi nõ sí tett adat ál lo má nya i val kap cso lat ban lét re jött meg -
ál la po dás, va la mint ezek vé del mi rend sze ré nek esz kö ze és
ada ta, amennyi ben nem mi nõ sül ál lam ti tok nak.

Mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je: leg fel jebb 20 év.

7. A Kincs tár mul ti funk ci ós szám la ve ze tõ rend sze ré nek 
be szer zé sé vel, va la mint a be szer zett rend sze rek tá mo ga tá -
sá val kap cso la tos, a rend szer mo dul ja i nak le írá sát, azok
tech no ló gia-kö ve tel mény-spe ci fi ká ci ós el vá rá sa it, va la -
mint vé del mi rend sze re i nek meg va ló sí tá sát tar tal ma zó do -
ku men tá ci ós ada tok.

Mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je: leg fel jebb 20 év.

8. A mi nisz té ri um, az APEH, a Kincs tár, az ÁKK Zrt.
biz ton sá gi rend sze re i vel kap cso la tos adat, il let ve az erre
vo nat ko zó sza bály za tok, a biz ton sá gi hely zet re vo nat ko zó
elem zés, az ér ték õr zés rend sze re. Az in for má ció biz ton sá -
gi, õr zés- és va gyon vé del mi rend sze rek elem zé sé vel, azok
hely ze té re és ál la po tá ra vo nat ko zó ada tok, amennyi ben
nem mi nõ sül nek ál lam ti tok nak. A rend sze rek mû sza ki, ke -
ze lé si és te le pí té si do ku men tá ci ó i ban rög zí tett ada tok a be -
szer zé si árak ki vé te lé vel.

Mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je: leg fel jebb 20 év.

9. A PmISZK biz ton sá gi rend sze ré vel kap cso la tos ada -
tok, a biz ton sá gi hely ze té re vo nat ko zó elem zé sek ada tai,
az in for má ció biz ton ság õr zé si és va gyon vé del mi rend sze -
re i nek mû sza ki üze mel te té si és te le pí té si ada tai.

Mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je: 5 év.

10. A PmISZK bel sõ in for ma ti kai rend sze ré re, a mû kö -
dés fo lya ma tos sá gá ra, ka taszt ró fa ter vé re, in for ma ti kai
biz ton sá gi be ren de zé se i re, azok tech no ló gi ai le írá sa i ra vo -
nat ko zó ada tok, va la mint a hoz zá fé ré si jo go sult sá go kat
meg ha tá ro zó ada tok.

Mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je: 5 év.

11. A köz pon ti költ ség ve tés fi nan szí ro zá si ter ve.

Mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je: leg fel jebb 3 év.

12. Az APEH ál tal az el len õri zen dõ adó zók ki vá lasz tá -
sá ra al kal ma zott konk rét pa ra mé te rek (ér ték ha tá rok, át la -
gok, mennyi sé gek, idõ ada tok).

Mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je: leg fel jebb 6 év.

13. A Kincs tá ri Egy sé ges Szám la (a to váb bi ak ban:
KESZ) – ide ért ve a KESZ egyen leg ében fi gye lem be ve en -
dõ szám lá kat is – ak tu á lis egyen le ge és az arra vo nat ko zó
prog nó zi sok, az ál lo mány vál to zá si ada tok.

Mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je: leg fel jebb 1 év.
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14. A hon vé del mi fel ké szü lés sel és az or szág moz gó sí -
tás sal kap cso la tos mi nisz té ri u mi ter ve zé si és fel ké szü lé si
te vé keny ség gel össze füg gõ, egyes mi nõ sí tett idõ sza kok ra
vo nat ko zó ága za ti szin tû ter me lé si, el lá tá si és szol gál ta tá si 
kö te le zett sé gek or szá gos szá mí tó gé pes nyil ván tar tá si ada -
ta, amennyi ben nem mi nõ sül ál lam ti tok nak.

Mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je: leg fel jebb 20 év.

15. A nem zet kö zi szer zõ dés alap ján át vett vagy nem zet -
kö zi kö te le zett ség vál la lás alap ján ke let ke zett – költ ség ve -
tés sel, adóz ta tás sal kap cso la tos – adat, amennyi ben nem
mi nõ sül ál lam ti tok nak.

Mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je: leg fel jebb 20 év.

16. A gaz da ság moz gó sí tás ra, va la mint a kü lön bö zõ ál -
la mi kész le tek re és tar ta lé kok ra vo nat ko zó terv, adat,
amennyi ben nem mi nõ sül ál lam ti tok nak.

Mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je: leg fel jebb 20 év.

17. A pénz ügy mi nisz ter ága za tá ba tar to zó szak ké pe sí -
té sek írás be li és gya kor la ti szak mai vizs gá i hoz ki bo csá tott
vizs ga kér dé sek és azok ér té ke lé si út mu ta tói.

Mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je: az írás be li és gya kor la ti
szak mai vizs ga meg kez dé sé nek pénz ügy mi nisz ter ál tal
meg ha tá ro zott idõ pont já ig, de leg fel jebb 2 év.

18. A Kincs tár ál tal vég zett pénz ügyi szol gál ta tó te vé -
keny ség el lá tá sá val kap cso la tos, a pénz mo sás és a ter ro riz -
mus fi nan szí ro zá sa meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról
szó ló 2007. évi CXXXVI. tör vény ben meg ha tá ro zott

pénz mo sás ra uta ló, be je len té si kö te le zett ség gel össze füg -
gõ ada tok.

Mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je: leg fel jebb 10 év.

19. Szol gá la ti tit kot ké pe zõ ada tok fel dol go zá sát szol -
gá ló szá mí tás tech ni kai, in for ma ti kai rend sze rek, app li ká -
ci ók és do ku men tá ci ók adat ál lo má nya, to váb bá a nem mi -
nõ sí tett ada tok fel dol go zá sá val lét re jö võ mi nõ sí tett adat ál -
lo mány vé del mé re rend sze re sí tett el já rá sok.

Mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je: leg fel jebb 20 év.

20. A pénz ügy mi nisz ter ál tal ki írt, sze ren cse já ték szer -
ve zé sé vel kap cso la tos kon cesszi ós pá lyá zat el bí rá lá sá ra
lét re ho zott Pá lyá za ti Ér té ke lõ Bi zott ság név so ra.

Mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je: a kon cesszi ós pá lyá zat
nyer te sé nek ki hir de té sé ig, de leg fel jebb 1 év.

21. A Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal (a to váb bi ak -
ban: KEHI) bel sõ in for ma ti kai rend sze ré re, a mû kö dés fo -
lya ma tos sá gá ra, ka taszt ró fa ter vé re, in for ma ti kai biz ton -
sá gi be ren de zé sé re és azok tech no ló gi ai le írá sá ra vo nat ko -
zó ada tok és azok vég re haj tá si ren del ke zé sei, va la mint a
hoz zá fé ré si jo go sult sá go kat meg ha tá ro zó do ku men tá ci ók.

Mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je: 15 év.

22. A KEHI vé del mi be ren de zé sé vel és azok mû kö dé sé -
vel kap cso la tos ada tok és do ku men tá ci ók.

Mi nõ sí tés ér vé nyes sé gi ide je: 15 év.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

2008/93. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5681



5682 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/93. szám

A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.

HU ISSN 0076—2407
08.1896 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285



A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407
08.1896 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285


