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II. rész JOGSZABÁLYOK
Törvények
2008. évi XXXIX.
törvény
a bírósági végrehajtásról szóló
1994. évi LIII. törvény és egyéb kapcsolódó
törvények módosításáról*
1. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 4. §-ának (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„Ha a közigazgatási végrehajtás során már közzétették
az ingóság értékesítésérõl szóló hirdetményt, az eljárást az
értékesítést és a befolyt vételár közigazgatási eljárásban
történõ felosztását és kifizetését követõen kell – sikeres értékesítés esetén a tartozás kiegyenlítését követõen fennmaradó összegre – bírósági végrehajtás útján folytatni.”
2. § A Vht. 13. §-a a következõ új (3) és (4) bekezdéssel
egészül ki, és a jelenlegi (3) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:
„(3) A kis értékû követelések európai eljárásának bevezetésérõl szóló 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: 861/2007/EK rendelet) szerinti
eljárásban hozott ítélet alapján végrehajtható okiratot lehet
kiállítani akkor is, ha az ítéletet megfellebbezték.
(4) Nem lehet végrehajtható okiratot kiállítani a jogerõs
fizetési meghagyás alapján, ha a jogerõsítési záradékot a
bíróság a Pp. 319. §-ának (6) bekezdése alapján akként állította ki, hogy a követelés tárgyában nincs helye végrehajtásnak.”
3. § A Vht. 16. §-a a következõ i) és j) ponttal egészül ki:
(Végrehajtási lapot állít ki:)
„i) az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1896/2006/EK rendelet) szerint
végrehajthatónak nyilvánított európai fizetési meghagyás
alapján az adós lakóhelye, székhelye – ezek hiányában az
adós végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye, külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve közvetlen kereskedelmi képviselete esetén a fióktelep, illetõleg a képviselet helye – szerinti megyei bíróság
székhelyén mûködõ helyi bíróság, Budapesten a Budai
Központi Kerületi Bíróság,
* A törvényt az Országgyûlés a 2008. június 9-i ülésnapján fogadta el.

2008/93. szám

j) a 861/2007/EK rendelet szerint kis értékû követelések európai eljárásában hozott ítélet alapján az adós lakóhelye, székhelye – ezek hiányában az adós végrehajtás alá
vonható vagyontárgyának helye, külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve közvetlen kereskedelmi képviselete esetén a fióktelep, illetõleg a képviselet helye – szerinti megyei bíróság székhelyén mûködõ
helyi bíróság, Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság.”
4. § A Vht. 23/B. §-a a következõ új (1) bekezdéssel
egészül ki és a § jelenlegi szövegének számozása (2) bekezdésre változik:
„(1) A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a bírósági határozatok végrehajtásáról szóló
44/2001/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban:
44/2001/EK tanácsi rendelet) szerinti közokiratot az adós
lakóhelye, székhelye – ezek hiányában végrehajtás alá
vonható vagyontárgyának helye, külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve közvetlen kereskedelmi képviselete esetén a fióktelep, illetõleg a képviselet helye – szerinti megyei bíróság székhelyén mûködõ
helyi bíróság, Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság, a 2201/2003/EK rendelet szerinti közokiratot pedig a
kötelezett, vagy a gyermek szokásos tartózkodási helye
szerinti megyei bíróság székhelyén mûködõ helyi bíróság,
Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság látja el
végrehajtási záradékkal.”
5. § A Vht. 31/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„31/C. § (1) Az elsõ fokon eljárt bíróság kérelemre kiállítja
a) a 44/2001/EK tanácsi rendelet V. melléklete szerinti
tanúsítványt,
b) a 2201/2003/EK tanácsi rendelet I. és II. melléklete
szerinti igazolást,
c) a 805/2004/EK rendelet I. és II. melléklete, valamint
IV. és V. melléklete szerinti tanúsítványt,
d) a 861/2007/EK rendelet IV. melléklete szerinti tanúsítványt.
(2) A közokiratot kiállító hatóság székhelye szerint illetékes helyi bíróság kérelemre kiállítja
a) a 44/2001/EK tanácsi rendelet VI. melléklete szerinti tanúsítványt,
b) a 805/2004/EK rendelet III. melléklete, valamint
IV. és V. melléklete szerinti tanúsítványt.
(3) A 2201/2003/EK tanácsi rendelet III. és IV. melléklete szerinti, a láthatási jogokra és a gyermek visszavitelét
elrendelõ határozatokra vonatkozó igazolást az elsõ fokon
eljárt bíróság állítja ki:
a) hivatalból vagy bármelyik fél kérelmére a rendelet
41. cikkének (1) bekezdésében foglaltak alapján (III. melléklet),
b) hivatalból a rendelet 42. cikkének (1) bekezdésében
foglaltak alapján (IV. melléklet).
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(4) Az 1896/2006/EK rendelet VII. melléklete szerinti
formanyomtatványt az európai fizetési meghagyást kibocsátó bíróság állítja ki.
(5) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti, valamint a
(2) bekezdés a) pontja szerinti tanúsítvány és igazolás több
alkalommal is kiállítható.
(6) A bíróság a (3) bekezdés szerinti igazolást kérelemre
kijavítja; a kijavításról szóló végzést kézbesíti a feleknek,
akik a végzés ellen fellebbezhetnek.
(7) A bíróság az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványt a 805/2004/EK rendelet 10. cikkében
foglaltak alapján kérelemre kijavítja, vagy visszavonja; a
kijavításról és a visszavonásról szóló végzést kézbesíti a
feleknek, akik a végzés ellen fellebbezhetnek.”
6. § A Vht. 37/B. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Nem kell kézbesítési megbízottat megjelölni a
861/2007/EK rendelet szerinti határozat végrehajtására indult eljárásban.”
7. § (1) A Vht. 47. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A végrehajtási eljárás eredményes lefolytatása érdekében a végrehajtó szükség esetén beszerzi az adós személyének azonosítására szolgáló, továbbá az adós lakóhelyére (tartózkodási helyére), székhelyére, telephelyére,
munkahelyére (egyéni vállalkozására), jövedelmére és a
végrehajtás alá vonható vagyontárgyaira (ingó, ingatlan
vagyon, bankszámla, betét, értékpapír, érdekeltség gazdasági társaságban stb.) vonatkozó adatokat.”
(2) A Vht. 47. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A végrehajtó az (1) bekezdés szerinti adatok beszerzése céljából elektronikus úton is megkeresheti az adatokat elektronikus úton nyilvántartó hatóságokat, szervezeteket.”
8. § A Vht. 48. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A végrehajtást foganatosító bíróság dönt az adósnak a 805/2004/EK rendelet 23. cikke, az 1896/2006/EK
rendelet 23. cikke, valamint a 861/2007/EK rendelet
23. cikke szerinti kérelmérõl. A bíróság a 805/2004/EK
rendelet 23. cikkének a) pontja, az 1896/2006/EK rendelet
23. cikkének a) pontja, valamint a 861/2007/EK rendelet
23. cikkének a) pontja szerinti kérelemnek a végrehajtás
felfüggesztésével ad helyt.”
9. § A Vht. 50. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a bíróság a végrehajtást az adós kérelmére
a) a 48. § (3) bekezdése,
b) a 805/2004/EK rendelet 23. cikkének a) pontja,
c) az 1896/2006/EK rendelet 23. cikkének a) pontja,
vagy
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d) a 861/2007/EK rendelet 23. cikkének a) pontja
alapján függeszti fel, pénzkövetelés végrehajtása esetén a
felfüggesztés az adós munkabérének letiltására, az ingó
vagyontárgyak és az ingatlan értékesítésérõl szóló hirdetmény elkészítésére, a vagyontárgyak értékesítésére, továbbá a végrehajtás során befolyt összegek kifizetésére
terjed ki; a többi végrehajtási cselekményt a felfüggesztés
tartama alatt is foganatosítani kell.”
10. § A Vht. 52/A. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A végrehajtó a természetes személy adós kérelmére
– az adótartozás és az adók módjára behajtandó köztartozás kivételével – megállapíthatja a pénztartozás részletekben történõ teljesítésének feltételeit, ha az adós vagyontárgyainak felkutatása és lefoglalása iránt intézkedett, és az
adós a végrehajtandó követelés egy részét már megfizette.”
11. § (1) A Vht. 114/A. §-a (2) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A kielégítési jog megnyíltát – szemben a végrehajtás
általános feltételeivel – a bíróság az alapján állapítja meg,
hogy a zálogtárgyat végrehajtási eljárás során lefoglalták.”
(2) A Vht. 114/A. §-a a következõ (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha a végrehajtási eljárás folyamatban léte alatt a
zálogtárgyat a bekapcsolódás engedélyezését követõen
másik végrehajtási eljárásban is lefoglalják, a bekapcsolódás hatálya e további végrehajtásra is kiterjed.
(12) A bekapcsolódással indult végrehajtási eljárás – ha
a zálogjogosultnak a bekapcsolódással érintett költségei
megtérültek – a végrehajtás (bekapcsolódással érintett
több végrehajtás esetén valamennyi végrehajtás) befejezõdésével megszûnik.”
12. § A Vht. 122. §-a a következõ új (4) bekezdéssel
egészül ki, és a jelenlegi (4) és (5) bekezdés számozása (5)
és (6) bekezdésre változik:
„(4) A végrehajtó az árverési hirdetményt közzéteszi az
elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában is;
az elektronikus árverési rendszer az árverést követõ napon
automatikusan törli a hirdetményt az elektronikus árverési
hirdetmények nyilvántartásából.”
13. § A Vht. a 132/A. §-t követõen a következõ alcímmel és 132/B–G. §-sal egészül ki:
„Elektronikus árverés
132/B. § (1) A végrehajtást kérõ kérelmére a 100 ezer Ft-ot
elérõ becsértékû ingóságot a végrehajtó elektronikus árverés
útján értékesíti, ha a szállítási és tárolási költségeket a végrehajtást kérõ megelõlegezte.
(2) Nem tartható elektronikus árverés romlandó dolgok
értékesítésére, vagy ha e törvény az ingóság bizományosi
értékesítését írja elõ.
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(3) A végrehajtó az ingóságot elszállítja és gondoskodik
a tárolásáról.
(4) Elektronikus árverés tartása során az árverés szabályait a 132/C–G. §-okban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
132/C. § (1) Az ingó- és ingatlan-árverési hirdetmény
elektronikus úton történõ közzétételére és a vételi ajánlatok elektronikus úton történõ megtételére a kamara által
mûködtetett, az interneten folyamatosan elérhetõ informatikai keretrendszer (a továbbiakban: elektronikus árverési
rendszer) szolgál, amelyen keresztül elérhetõ a felhasználók számára az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartása, az árverezõk elektronikus nyilvántartása és a
licitnapló.
(2) A végrehajtó az elektronikus árverési rendszerbe
történõ bejegyzéshez (törléshez) a hivatali elektronikus
aláírását használja; az elektronikus árverési hirdetmények
nyilvántartásába és a licitnaplóba történõ bejegyzésre (törlésre) csak az általa lefolytatott árverés tekintetében jogosult.
(3) Az elektronikus árverési rendszerbe árverezõként
történõ belépésre az árverezõk nyilvántartásába bejegyzett
felhasználó jogosult az e célból megállapított és aktivált
felhasználói nevének és jelszavának megadásával.
132/D. § (1) A végrehajtó az árverési hirdetményt az
elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában teszi közzé; az árverés közhírré tételéhez fûzõdõ jogkövetkezmény a hirdetmény közzétételétõl a licitnapló lezárásáig (a továbbiakban: közzétételi idõtartam) történõ közzétételhez fûzõdik. Nem tekinthetõ közzétettnek az árverés, ha az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartása a közzétételi idõtartam 10%-át meghaladó idõtartamban
nem volt elérhetõ a felhasználók számára.
(2) Az árverési hirdetmény a 120. §-ban foglaltak mellett az árverési elõleg és a legalacsonyabb vételár összegét,
az árverés idõtartamát és a vételi ajánlat megtételének
módját, valamint a végrehajtói letéti számla számát tartalmazza.
(3) Az elektronikus árverési rendszer az árverési hirdetmény közzétételének és a licitnapló lezárásának (az árverés befejezésének) idõpontját automatikusan rávezeti a
hirdetményre, amely ezzel kiegészülve jelenik meg az
elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában.
(4) Az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartása nyilvános, díjmentesen megtekinthetõ.
132/E. § (1) Az árverezõk elektronikus nyilvántartásába
bármely személy vagy szervezet kérheti a felvételét, aki az
elektronikus árverési rendszer árverezõként történõ használatának feltételeit rögzítõ felhasználási szabályzatban
foglaltakat elfogadta.
(2) Az árverezõk elektronikus nyilvántartása az árverezõ következõ adatait tartalmazza:
a) a természetes személy neve, anyja neve, születési
helye és ideje, lakóhelye, állampolgársága, személyi azonosítója, adóazonosító jele, személyazonosítás céljából
bemutatott okmányának típusa és száma, valamint tör-
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vényes képviselõjének neve, lakóhelye és személyazonosítás céljából bemutatott okmányának típusa, száma;
b) a szervezet elnevezése, székhelye, a nyilvántartását
vezetõ hatóság elnevezése, nyilvántartási száma, statisztikai jelzõszáma, adószáma, valamint a képviselõjének
neve, lakóhelye és személyazonosítás céljából bemutatott
okmányának típusa, száma;
c) az együttes árverezõk tulajdonszerzési aránya;
d) az elektronikus árverési rendszer árverezõként történõ használatához szükséges felhasználói neve és jelszava;
e) az árverezõ által az ajánlattevõként történõ beazonosítására megadott egyedi azonosítója (árverezõ egyedi
azonosítója);
f) az árveréssel kapcsolatos iratok kézbesítésére szolgáló elektronikus levelezési címe.
(3) Az árverezõk elektronikus nyilvántartásába történõ
bejegyzés és az adatváltozás bejegyzése az árverezõ adatainak igazolására szolgáló iratok bemutatása és a bejegyzés díjának megfizetése mellett, személyesen, bármely
végrehajtónál kérhetõ. A végrehajtó a bejegyzés elõtt a
47/A. § szerint ellenõrzi a személyazonosság, az állampolgárság és a lakóhely igazolására bemutatott okirat érvényességét és adatainak valódiságát.
(4) Ha az árverezõ nem szolgáltatja a (2) bekezdésben
meghatározott adatokat és az azok igazolására szolgáló
iratokat, vagy a személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, a végrehajtó a bejegyzést megtagadja.
(5) Az árverezõ köteles a (2) bekezdésben meghatározott adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul bejelenteni.
(6) Árverezõként – a tulajdonszerzési arány megjelölésével – több személy, szervezet is kérheti az árverezõk
elektronikus nyilvántartásába történõ együttes bejegyzését; az együttesen bejegyzett személyeknek, szervezeteknek és a tulajdonszerzési aránynak a nyilvántartásban történõ megváltoztatása csak az elsõ ajánlattételük elõtt lehetséges.
(7) A végrehajtó kérelemre törli az árverezõt az árverezõk elektronikus nyilvántartásából.
(8) Az árverezõk elektronikus nyilvántartásába csak a
végrehajtók tekinthetnek be; annak adatai pedig csak a bíróság, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a büntetõügyben
eljáró hatóság részére továbbíthatók.
132/F. § (1) Az árverést lefolytató végrehajtó kérelemre
aktiválja az elektronikus árverési rendszer árverezõként
történõ használatához szükséges felhasználói nevet és jelszót, ha az árverezõk nyilvántartásában szereplõ személy
vagy szervezet
a) a becsérték 10%-ának megfelelõ árverési elõleget a
végrehajtónál letétbe helyezte, vagy átutalta és azt a végrehajtói letéti számlán jóváírták;
b) az árverésbõl nincs kizárva; és
c) igazolta azt, hogy üzletrész árverésén a törvény szerint elõvásárlásra jogosult.
(2) Az árverezõ az árverési hirdetménynek az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában történõ köz-
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zétételét követõen az árveréshez tartozó licitnapló lezárásáig az aktivált felhasználói nevének és jelszavának, valamint a vételi ajánlat összegének megadásával elektronikus
úton vételi ajánlatot tehet az ingóságra.
(3) A vételi ajánlatot az elektronikus árverési rendszer
automatikusan rögzíti, és egyidejûleg közzéteszi az árveréshez tartozó licitnaplóban. Nem teszi közzé a vételi ajánlatot az elektronikus árverési rendszer, ha az nem éri el a
becsérték egynegyedét vagy a 124. § (5) bekezdésében
meghatározott összeget.
(4) Az árverezõ az elektronikus vételi ajánlatot nem
vonhatja vissza.
(5) A licitnapló az érkezés sorrendjében a következõ
adatokkal tartalmazza a megtett vételi ajánlatokat:
a) a vételi ajánlat összege,
b) az árverezõ egyedi azonosítója,
c) a vételi ajánlat közzétételének idõpontja.
(6) Az árverés az árverési hirdetmény közzétételét követõ 15. nap 20 órájáig tart; az árverés befejezésének idõpontjában az elektronikus árverési rendszer a licitnaplót
automatikusan lezárja és közzéteszi abban a lezárás idõpontját, továbbá azt, hogy az árverési hirdetmény a közzétételi idõtartam hány százalékában nem volt elérhetõ a felhasználók számára.
(7) Ha a végrehajtás a licitnapló automatikus lezárása
elõtt befejezõdik, vagy már nem állnak fenn az ingóság árverési értékesítésének feltételei, a végrehajtó – ennek feltüntetésével – zárja le a licitnaplót.
(8) A licitnapló nyilvános, díjmentesen megtekinthetõ;
de az utolsóként közzétett vételi ajánlatokat megelõzõen
közzétett vételi ajánlatokat csak az elektronikus árverési
rendszer árverezõként történõ használatára jogosult felhasználók tekinthetik meg.
132/G. § (1) Az ingóság árverési vevõje – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az automatikusan lezárt licitnaplóban utolsóként közzétett ajánlatot tevõ árverezõ.
(2) Üzletrész árverezése esetén az elõvásárlásra jogosult
a) valamennyi közzétett ajánlat vonatkozásában az árverés befejezéséig,
b) az utolsóként közzétett vételi ajánlat vonatkozásában a licitnapló lezárását követõ 5. munkanap 20 órájáig
az aktivált felhasználói nevének és jelszavának megadásával gyakorolhatja elõvásárlási jogát; az elõvásárlási jogot
gyakorló nyilatkozatot az elektronikus árverési rendszer
automatikusan közzéteszi az árverési hirdetményen.
(3) A végrehajtó az árverés befejezését követõen felhívja az árverési vevõt, hogy az árverési jegyzõkönyv aláírása
és a vételár kifizetése céljából a végrehajtó irodájában
vagy az ingóság tárolási helyén a megadott idõpontban jelenjen meg; ha ezt elmulasztja, elõlegét elveszti. A jegyzõkönyv aláírását és a vételár kifizetését követõen a végrehajtó átadja az ingóságot az árverési vevõnek.
(4) Az elektronikus árverési rendszer a licitnapló lezárását követõ 30. napon automatikusan törli az elektronikus
árverési hirdetmények nyilvántartásából az árverési hirdetményt és a hozzá tartozó licitnaplót.
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(5) Az árverés sikertelen, ha nem tettek közzé a licitnaplóban vételi ajánlatot, vagy az árverési vevõ a vételárat
nem fizette meg a (3) bekezdésben foglaltak szerint.
(6) Az árverés sikertelensége esetén a második árverést
az általános szabályok szerint kell megtartani. Nem kell
megtartani a második árverést, ha az árverési vevõ annak
megkezdése elõtt befizette a vételárat (vagy átutalta és az
arról szóló terhelési értesítõt a végrehajtónak bemutatta),
továbbá megtérítette a második árverés kitûzésével felmerült költséget; ilyenkor az utólag megfizetett vételárba
nem lehet beszámítani a (3) bekezdés alapján elvesztett
elõleget.”
14. § A Vht. 133. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Árverésen kívüli eladásra az árverés megkezdéséig
van lehetõség. Elektronikus árverés tartása esetén az ingóság a licitnapló automatikus lezárásáig eladható árverésen
kívül, de csak a licitnaplóban közzétett vételi ajánlat
összegénél magasabb vételárért, kivéve a (2) bekezdésben
foglalt feltételek mellett történõ eladást, melyre a közzétett
vételi ajánlattal megegyezõ vagy annál alacsonyabb vételáron is lehetõség van.”
15. § A Vht. 139. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A végrehajtó az ingatlan árverésérõl szóló hirdetményt a becsérték megállapításától, végrehajtási kifogás
elõterjesztése esetén a becsérték tárgyában hozott jogerõs
bírósági határozat kézhezvételétõl számított 3 hónapon belül köteles közzétenni az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában.”
16. § (1) A Vht. 140. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha nem állnak fenn a 141. § (3) bekezdésének
a)–d) pontjában foglalt feltételek, a végrehajtó a becsérték
közlésével egyidejûleg tájékoztatja a végrehajtást kérõt arról, hogy az ingatlan lakott állapotban történõ értékesítésére akkor kerül sor, ha az erre irányuló kérelmét a tájékoztatás kézhezvételétõl számított 15 napon belül elõterjeszti a
végrehajtónál.”
(2) A Vht. 140. §-a a következõ új (6) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (6) bekezdés számozása (7) bekezdésre változik:
„(6) A végrehajtó a becsérték közlésével egyidejûleg tájékoztatja a zálogjogosultat arról, hogy a zálogjogból fakadó igényét – ha az alapügyben nem végrehajtást kérõ –
végrehajtási eljárás során érvényesítheti, és az erre vonatkozó kérelmét az értesítés kézhezvételét követõ 8 munkanapon belül kell bejelentenie a végrehajtónál. A végrehajtó a kérelmet haladéktalanul, de legkésõbb annak kézhezvételét követõ munkanapon továbbítja a végrehajtást foganatosító bíróságnak.”
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17. § A Vht. a 140. §-t követõen a következõ alcímmel
és új 140/A. §-sal egészül ki, és a jelenlegi 140/A. § számozása 140/B. §-ra változik:
„A zálogjogosult bekapcsolódása a végrehajtási
eljárásba
140/A. § A végrehajtást foganatosító bíróság a zálogjogosult végrehajtási eljárásba történõ bekapcsolódásáról a
zálogjogosultnak a 140. § (6) bekezdése szerinti kérelmére
a 114/A. § szerint dönt.”
18. § A Vht. 143. §-ának i) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép, és a § a következõ j)–l) ponttal egészül ki:
(Az árverést a végrehajtó árverési hirdetménnyel tûzi ki,
és ebben feltünteti)
„i) az árverés helyét és idõpontját,
j) 10 millió Ft-ot meg nem haladó becsérték esetén a
becsérték 2%-ának megfelelõ, de legalább 1000 Ft összegû, 10 millió Ft-ot meghaladó becsérték felett a becsérték
1%-ának megfelelõ összegû licitküszöböt,
k) e törvénynek az árverezõket közvetlenül érintõ rendelkezéseit (árverési feltételek, vételár megfizetése, végrehajtói letéti számla száma, második árverés tartása),
l) az elektronikus ajánlattétel feltételeit és határidejének lejártát.”
19. § A Vht. a 145. §-t követõen a következõ
145/A–C. §-sal egészül ki:
„145/A. § (1) A végrehajtó az árverési hirdetményt
közzéteszi az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában is; az árverés közhírré tételéhez fûzõdõ
jogkövetkezmény a licitnapló lezárásáig történõ közzétételhez fûzõdik. Nem tekinthetõ közzétettnek az árverés, ha a közzétételi idõtartamban az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartása a közzétételi idõtartam
10%-át meghaladó idõtartamban nem volt elérhetõ a felhasználók számára.
(2) Az elektronikus árverési rendszer az árverési hirdetmény közzétételének idõpontját és a licitnapló lezárásának
idõpontját automatikusan rávezeti a hirdetményre, amely
ezzel kiegészülve jelenik meg az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában.
(3) Az árverés idõpontját úgy kell meghatározni, hogy
az a hirdetmény elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában történõ közzétételének napját követõ
30. napnál késõbbi idõpontra essen.
145/B. § Az árverezõk elektronikus nyilvántartásának
vezetése a 132/E. §-ban foglaltak szerint történik.
145/C. § (1) A vételi ajánlatok elektronikus úton történõ
megtételére a 132/F. § rendelkezéseit kell alkalmazni az
e §-ban foglalt eltérésekkel.
(2) Ha az árverezõ ingatlanszerzése engedélyhez kötött,
az elektronikus árverési rendszer árverezõként történõ
használatához szükséges felhasználói név és jelszó aktiválásának az is feltétele, hogy az ingatlanszerzési engedélyét
a végrehajtónak bemutassa.
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(3) A vételi ajánlatot az elektronikus árverési rendszer
akkor nem teszi közzé az árveréshez tartozó licitnaplóban,
ha az
a) nem éri el a becsérték 50%-át, lakóingatlan esetében
a 147. § (3) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén 70%-át, vagy
b) nem haladja meg legalább a licitküszöb összegével
vagy annak többszörösével az elõzõleg közzétett vételi
ajánlatot.
(4) Ha az árverezõ vételi ajánlatának közzétételét követõen az elektronikus árverési rendszer újabb vételi ajánlatot tesz közzé a licitnaplóban, az árverezõ kérelmére a végrehajtó 3 munkanapon belül intézkedik az árverési elõleg
visszautalásáról.
(5) Az elektronikus árverési rendszer az árverést megelõzõ munkanap 12 órakor zárja le automatikusan a licitnaplót.”
20. § A Vht. 146. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az árverésen az a vételi ajánlat érvényes, amely az
elõzõ vételi ajánlatot a licitküszöb összegével vagy annak
többszörösével meghaladja.”
21. § (1) A Vht. 147. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az árverés megkezdésekor a végrehajtó közli az árverezõkkel a becsértéket és a kikiáltási árat, ismerteti az
árverési feltételeket és felhívja az árverezõket ajánlatuk
megtételére. A kikiáltási ár a becsérték összege. Ha a licitnaplóban tettek közzé vételi ajánlatot, a kikiáltási ár az
utolsóként közzétett vételi ajánlat összege.
(2) Ha a felajánlott vételár nem éri el a kikiáltási árat, azt
fokozatosan lejjebb kell szállítani a becsérték feléig. Ha a
licitnaplóban már tettek közzé vételi ajánlatot, a kikiáltási
ár nem szállítható le.”
(2) A Vht. 147. §-a (5) bekezdésének második mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Ha nincs további ajánlat, a végrehajtó a felajánlott legmagasabb vételár háromszori kikiáltása után kijelenti,
hogy az ingatlant a legtöbbet ajánló árverezõ megvette.”
22. § A Vht. 149. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az árverési vevõ köteles a teljes vételárat az árveréstõl – ha pedig az árverést jogorvoslattal támadták meg,
a jogorvoslatot elbíráló határozat rendelkezése szerint annak jogerõre emelkedésétõl – számított 15 napon belül befizetni vagy átutalni a végrehajtói letéti számlára; ha ezt elmulasztja, elõlegét elveszti.”
23. § A Vht. 152. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az árverési vevõ elektronikus úton tett vételi
ajánlatot,
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a) a végrehajtó felhívja, hogy az árverési jegyzõkönyv
aláírása céljából a végrehajtó irodájában a felhívás kézhezvételétõl számított 15 napon belül jelenjen meg; ha ezt elmulasztja, elõlegét elveszti;
b) a végrehajtó az árverési jegyzõkönyv aláírásával
egyidejûleg adhat részére halasztást – a 149. § (2) bekezdése szerinti feltételekkel – a vételár megfizetésére.”
24. § A Vht. 153. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az elektronikus árverési rendszer az árverést – ha
pedig arra nem került sor, a licitnapló végrehajtó általi lezárását – követõ 30. napon automatikusan törli az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásából az árverési
hirdetményt és a hozzá tartozó licitnaplót.”
25. § A Vht. 154/A. §-ának (10) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(10) Ha a kiköltözésre az (1) és (5) bekezdésben foglalt
idõpontig nem került sor, a végrehajtó az árverési vevõnek
a kiköltözési határidõ lejártát követõ 15. napig elõterjesztett kérelmére – szükség esetén rendõrség közremûködésével – haladéktalanul intézkedik az ingatlan kiürítése iránt a
182–182/A. § megfelelõ alkalmazásával. Az ingatlan kiürítése során a végrehajtást kérõ jogai és kötelezettségei az
árverési vevõt illetik meg, illetve terhelik.”
26. § A Vht. 155. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„155. § Az árverés sikertelen, ha
a) nem tettek vételi ajánlatot, vagy a felajánlott vételár
nem érte el az ingatlan becsértékének felét vagy lakóingatlan esetében a 147. § (3) bekezdésében foglalt feltételek
fennállása esetén a 70%-át;
b) az elektronikus úton vételi ajánlatot tevõ árverési
vevõ az árverési jegyzõkönyvet nem írta alá;
c) az árverési vevõ nem fizette be vagy nem utalta át a
teljes vételárat az árveréstõl számított 15 napon belül, illetõleg a végrehajtó által a vételár megfizetésére adott határidõn belül.”
27. § A Vht. 156. §-ának (2) és (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(2) Nem kell megtartani a második árverést, ha az árverési vevõ az árverési jegyzõkönyvet aláírta és befizette a
vételárat (vagy átutalta és az arról szóló terhelési értesítõt a
végrehajtónak bemutatta), továbbá megtérítette a második
árverés kitûzésével felmerült költséget, mielõtt a licitnaplóban vételi ajánlatot tesznek közzé. A vételár megfizetését a végrehajtó haladéktalanul rögzíti a licitnaplóba, és a
licitnaplót lezárja. Ilyenkor az utólag megfizetett vételárba
nem lehet beszámítani a 149. § alapján elvesztett elõleget.”
„(4) A vételi ajánlatok összegére, a kikiáltási árra és annak leszállítására az elsõ árverésre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.”

5593

28. § A Vht. 157. §-a a következõ új (4) és (5) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (4) bekezdés számozása
(6) bekezdésre változik:
„(4) Az ingatlan – az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel – az árverés megkezdéséig adható el árverésen kívül.
(5) Vételi ajánlat licitnaplóban történõ közzétételét
követõen az árverésen kívüli eladásra akkor van lehetõség,
ha a felajánlott vételár magasabb a közzétett vételi ajánlat
összegénél, kivéve a (2) bekezdésben foglalt feltételek
mellett történõ eladást, melyre a közzétett vételi ajánlattal
megegyezõ vagy annál alacsonyabb vételáron is lehetõség
van.”
29. § (1) A Vht. 161. §-a (2) bekezdésének elsõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az adós tulajdonostársai az árverés kitûzéséig együttesen kérhetik, hogy az egész ingatlant árverezzék el.”
(2) A Vht. 161. §-ának (3) bekezdése a következõ
d) ponttal egészül ki:
[A (2) bekezdésben szabályozott esetben]
„d) a tulajdonostárs tulajdoni hányadának értékesítésébõl befolyt összegbõl a végrehajtó levonja az értékesítésnek a tulajdoni hányadra esõ, külön jogszabályban meghatározott költségét.”
30. § A Vht. a 204/A. §-t követõen a következõ új
XI. fejezettel és 204/B–H. §-sal egészül ki, egyúttal a jelenlegi XI-–X. fejezet számozása XII–XXI. fejezetre változik:
„XI. Fejezet
ZÁLOGTÁRGY EGYSZERÛSÍTETT
VÉGREHAJTÁSI ÉRTÉKESÍTÉSE
A végrehajtás elrendelése
204/B. § A bíróság a zálogjogosult kérelmére a zálogszerzõdésrõl szóló közokiratot akként látja el végrehajtási
záradékkal [22. § c) pont], hogy a zálogtárgy egyszerûsített végrehajtási értékesítésével rendeli el a zálogjoggal
biztosított pénzkövetelés végrehajtását, ha
a) a zálogjogosult a zálogkötelezettel a Ptk.
257. §-ának (4) bekezdése szerint megállapodott a zálogtárgy egyszerûsített végrehajtási értékesítésében;
b) a zálogjogosult a zálogkötelezettel a Ptk.
257. §-ának (2)–(3) bekezdése szerinti értékesítésben állapodott meg, és a zálogtárgynak a zálogjogosult vagy megbízottja általi értékesítésére meghatározott határidõ még
nem telt le.
A pénzkövetelés végrehajtása szabályainak megfelelõ
alkalmazása
204/C. § (1) A zálogtárgy egyszerûsített végrehajtási értékesítésére irányuló végrehajtás foganatosítására a pénzkövetelés végrehajtásának szabályait az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A végrehajtás foganatosítása a végrehajtható okiratban megjelölt zálogtárgyra történik; az adós egyéb va-
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gyontárgyainak, jövedelmének felkutatására és végrehajtás alá vonására nem kerül sor.
(3) A végrehajtás – függetlenül a végrehajtás során befolyt összegtõl – a zálogtárgy vételárából a zálogjogosult
végrehajtást kérõt megilletõ összeg kifizetésével, a zálogtárgy zálogjogosult általi átvételével, illetve az értékesített, átvett ingatlan kiürítésével, az adós teljesítése esetén
pedig a zálogjoggal biztosított követelés és a végrehajtási
költségek megfizetésével befejezõdik.
(4) Ha az adós ellen más követelés behajtására is végrehajtást rendeltek el, a végrehajtó a zálogjoggal biztosított
követelés végrehajtását az általános szabályok szerint
folytatja, de a zálogjogosult – a 7. § (1) és (2) bekezdésének alkalmazása nélkül – továbbra is csak a zálogtárgy vételárából történõ kielégítésre, illetve a zálogtárgy átvételére jogosult.
A zálogtárgy árverésének elõkészítése
204/D. § (1) A végrehajtó a végrehajtási költség megelõlegezését követõ 8 munkanapon belül kézbesíti a végrehajtható okiratot az adósnak, melynek során tájékoztatja a
(3) bekezdés szerinti nyilatkozattételi kötelezettségérõl és
az elmulasztásának jogkövetkezményeirõl.
(2) A zálogtárgy lefoglalására és becsértékének megállapítására nem kerül sor. Ha az adós a végrehajtható okirat
helyszíni kézbesítésével egyidejûleg, postai kézbesítés
esetén pedig a kézhezvételtõl számított 15 napon belül a
tartozását nem fizette meg, a végrehajtó – kivéve, ha a zálogtárgyat más követelés biztosítására is terheli zálogjog –
kitûzi a zálogtárgy árverését.
(3) Az adós a (2) bekezdésben foglalt határidõn belül
– kivéve, ha a tartozást megfizeti – köteles nyilatkozni a
végrehajtónak a zálogtárgy ingóság tárolási helyérõl és arról, hogy vállalja-e az ingóság megõrzését.
(4) Ha az adós az ingóságok megõrzését nem vállalja, a
végrehajtó – a szállítási és tárolási költségek megelõlegezését követõen – intézkedik a zálogtárgy elszállítása iránt;
ugyanígy kell eljárni akkor is, ha az adós nyilatkozatot
nem tett, de a végrehajtó tudomására jut az ingóságok fellelési helye. Az elszállításról az ingóságok tételes felsorolását is tartalmazó jegyzõkönyvet kell készíteni.
(5) Ha az adós a (3) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét elmulasztja, vele szemben rendbírság kiszabásának
van helye a 45/A. § (2) bekezdése szerinti külön felhívás
kiadása nélkül.
(6) Ha a zálogtárgyat más követelés biztosítására is terheli zálogjog, a végrehajtó a 114. § megfelelõ alkalmazásával értesíti a zálogjogosultat a végrehajtási eljárásba történõ bekapcsolódás iránti kérelem elõterjesztésének lehetõségérõl. A bíróság a zálogjogosult végrehajtási eljárásba
történõ bekapcsolódásának engedélyezése során a zálogjogosult kielégítési jogának megnyíltát nem a zálogtárgy
lefoglalása, hanem egyszerûsített végrehajtási értékesítésének elrendelése alapján állapítja meg.
(7) A végrehajtó az ingó- és ingatlan-árverési hirdetményben a zálogtárgy becsértéke helyett a zálogjogosult
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és a zálogkötelezett megállapodásában rögzített, illetve a
zálogjogosult és a zálogkötelezett megállapodása szerinti
számítási móddal megállapított legalacsonyabb vételár
összegét tünteti fel azzal a tájékoztatással, hogy annál alacsonyabb összegben nem lehet árverezni a zálogtárgyra.
(8) Ingatlan árverése során az árverési elõleg a zálogtárgy legalacsonyabb vételárának 10%-a, a licitküszöb pedig a legalacsonyabb vételárnak a 143. § j) pontjában
meghatározott százaléka.
204/E. § (1) Ha a zálogtárgy egyszerûsített végrehajtási
értékesítését más követelés behajtására is elrendelte a bíróság, a végrehajtó a legalacsonyabb vételár összegérõl tájékoztatja a végrehajtóhoz utóbb érkezett végrehajtható okirat szerinti zálogjogosult végrehajtást kérõt. Ha a zálogjogosult a tájékoztatás kézhezvételétõl számított 15 napon
belül nem értesíti a végrehajtót írásban egyet nem értésérõl
vagy a (2) bekezdés szerinti megállapodásáról, a végrehajtó a legalacsonyabb vételár összegét tünteti fel az árverési
hirdetményben.
(2) A zálogjogosultak – az eredeti megállapodásaikban
rögzített legkisebb vételárak közötti összegben – megállapodhatnak a legkisebb vételár összegérõl; ha 15 napon belül ezt írásban közlik a végrehajtóval, a végrehajtó ezt az
összeget tünteti fel az árverési hirdetményben legkisebb
vételárként.
(3) Egyetértés és megállapodás hiányában a végrehajtó
az általános szabályok szerint megállapítja a zálogtárgy
becsértékét és kitûzi az árverést.
(4) A végrehajtó a megállapított legalacsonyabb vételárról, illetve a (3) bekezdés szerint megállapított becsértékrõl tájékoztatja a végrehajtásba bekapcsolódott zálogjogosultat.
A zálogtárgy árverése
204/F. § (1) Több zálogtárgy értékesítése esetén az értékesítésük sorrendjére a zálogszerzõdésben foglalt megállapodás irányadó, ennek hiányában azt a végrehajtást kérõ
határozhatja meg.
(2) Az ingatlanra megtett, a legalacsonyabb vételár
összegét el nem érõ vételi ajánlatot az elektronikus árverési rendszer nem teszi közzé a licitnaplóban.
(3) Az árverés megkezdésekor a végrehajtó az árverezõkkel a legkisebb vételárat és a kikiáltási árat közli. A kikiáltási ár ingó árverése esetén a legalacsonyabb vételár
összege, ingatlan árverése esetén pedig a licitnaplóban
utolsóként közzétett vételi ajánlat, s csak ennek hiányában
a legalacsonyabb vételár összege.
(4) Az árverésen a kikiáltási ár nem szállítható le.
(5) Az árverés sikertelen, ha nem tettek legalább a legalacsonyabb vételárnak megfelelõ összegû vételi ajánlatot.
(6) A zálogtárgyat a második sikertelen árverést követõen legalább a legalacsonyabb vételárnak megfelelõ
összegben veheti át a végrehajtást kérõ.
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(7) A zálogtárgy becsértékének megállapítása [204/E. §
(3) bekezdés] esetén az árverést az általános szabályok
szerint kell megtartani.
204/G. § (1) Lakóingatlan egyszerûsített végrehajtási
értékesítése esetén a kiköltözési kötelezettség teljesítésére
a 154/A. § (1)–(3) bekezdését akként kell alkalmazni,
hogy a kiköltözési határidõ az árveréstõl (jogorvoslati kérelem jogerõs elbírálásától, vételár megfizetésétõl) számított 90 nap.
(2) A kiköltözési kötelezettség teljesítésére halasztás
nem adható.
Végrehajtási kifogás elõterjesztése
204/H. § (1) A zálogtárgy egyszerûsített végrehajtási értékesítése során végrehajtási kifogás – a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel – csak a következõ végrehajtási cselekményekkel kapcsolatban terjeszthetõ elõ:
a) a zálogtárgy becsértékének a 204/E. § (3) bekezdése
szerinti megállapítása,
b) az ingatlan legkisebb vételárának vagy becsértékének 204/E. § (4) bekezdése szerinti közlése, amely ellen
elõterjesztett kifogást a bíróság a 140. § (7) bekezdése szerint bírálja el,
c) a zálogtárgy árverése,
d) az értékesített ingatlan kiürítése,
e) a végrehajtói költség megállapítása és a vételár felosztása,
f) késedelmes végrehajtói intézkedés.
(2) Az árverési jegyzõkönyv kézhezvételét követõ
15 napon belül elõterjesztett végrehajtási kifogásban az árverést megelõzõ jogszabálysértõ végrehajtói intézkedések
megsemmisítése is kérhetõ; ilyen intézkedés megsemmisítése esetén a bíróság az árverést is megsemmisítheti.”
31. § A Vht. 211. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A bíróság akkor is visszavonja a végrehajtási lapot
vagy törli a végrehajtási záradékot, ha az adós kérelmére
megállapítja, hogy a 805/2004/EK rendelet 21. cikke, az
1896/2006/EK rendelet 22. cikkének (1) bekezdése vagy a
861/2007/EK rendelet 22. cikkének (1) bekezdése alapján
a végrehajtás visszautasításának, illetve elutasításának feltételei fennállnak.”
32. § (1) A Vht. 217. §-a (2) bekezdésének elsõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A végrehajtási kifogást a végrehajtó intézkedésétõl
számított 15 napon belül kell benyújtani a végrehajtónál,
aki azt – a kifogásolt végrehajtói intézkedésre vonatkozó
iratok másolatával együtt – 3 munkanapon belül továbbítja
a végrehajtást foganatosító bíróságnak.”
(2) A Vht. 217. §-a (5) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A bíróság – ha azok nem állnak rendelkezésre – a végrehajtási kifogás beérkezésétõl számított 8 munkanapon
belül intézkedik a kifogás elbírálásához szükséges iratok
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beszerzése iránt, a végrehajtó pedig a bíróság megkeresésének 8 munkanapon belül köteles eleget tenni.”
33. § A Vht. 250. §-ának (3) bekezdése a következõ
f) ponttal egészül ki:
(A kamara ellátja a következõ feladatokat is:)
„f) mûködteti az elektronikus árverési rendszert.”
34. § A Vht. a következõ 253/F. §-sal egészül ki:
„253/F. § (1) A kamara a felhasználók számára az interneten közzéteszi az elektronikus árverési rendszer mûködésének és árverezõként történõ igénybevételének a miniszter rendeletében meghatározott technikai feltételeit
(felhasználási szabályzat). A felhasználási szabályzatot a
miniszter hagyja jóvá.
(2) A kamara köteles gondoskodni az elektronikus árverési rendszerben kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala vagy törlése, illetõleg sérülésük vagy megsemmisülésük elleni védelmérõl.
(3) A kamara naplót készít
a) az elektronikus árverési rendszer üzemben tartási
idejérõl,
b) az elektronikus árverési rendszer nyilvántartásaiba
történõ bejegyzésekrõl és törlésekrõl a bejegyzett, törölt
adatoknak, a bejegyzés, törlés idõpontjának, valamint a
bejegyzõ, törlõ végrehajtó nevének és azonosító számának
a feltüntetésével,
c) az elektronikus árverési rendszer árverezõként történõ használatára jogosult felhasználók által a licitnaplóba
továbbított vételi ajánlatokról a vételi ajánlat összegének,
az árverezõ egyedi azonosítójának és a vételi ajánlat beérkezése idõpontjának a feltüntetésével,
d) a naplóból történt adatszolgáltatásról a szolgáltatott
adatok körének, az adatigénylõ nevének és címének, valamint az adatszolgáltatás idõpontjának a feltüntetésével.
(4) A naplót és az adatainak megismeréséhez szükséges
technikai eszközöket 10 évig kell megõrizni.
(5) A napló
a) elektronikus árverési hirdetményekre vonatkozó
adatairól a végrehajtási eljárásban szereplõ felek és érdekeltek,
b) árverezõk elektronikus nyilvántartására vonatkozó
adatairól – saját adataik tekintetében – a nyilvántartásban
szereplõ személyek,
c) licitnaplóra vonatkozó adatairól a végrehajtási eljárásban szereplõ felek és érdekeltek, valamint az árverezõk
kérhetnek adatszolgáltatást.
(6) A napló teljes adattartalma a végrehajtónak, a bíróságnak, a nemzetbiztonsági szolgálatoknak és a büntetõügyben eljáró hatóságnak továbbítható.
(7) A naplóból adatszolgáltatás írásbeli kérelemre vagy
megkeresésre teljesíthetõ.”
35. § A Vht. 254. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
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„(6) A felvilágosításra jogosult kérelmére a végrehajtó
által a végrehajtási ügy iratáról kiadott másolatért a külön
jogszabályban meghatározott összegû költségtérítést kell
fizetni a végrehajtó részére, mely nem végrehajtási költség.”
36. § A Vht. 264. §-át megelõzõ „A bírósági titkár végrehajtási jogköre” alcím helyébe az „A bírósági titkár és a
bírósági ügyintézõ végrehajtási jogköre” alcím lép, és a
Vht. 264. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A bírósági ügyintézõ elláthatja a végrehajtási ügyintézõ feladatkörét, illetõleg e feladatkörbe tartozó bármely eljárási cselekményt elvégezhet, ha megfelel a 233. §
(1) bekezdésének a)–e) pontjában vagy (4) bekezdésében
foglalt feltételeknek, a végrehajtási ügyintézõi vizsgát letette, és nem áll fenn vele szemben a 233. § (2) bekezdése
szerinti kizáró ok. A bírósági ügyintézõ e bekezdés szerint
történõ kinevezése során a bûnügyi nyilvántartásnak a rá
vonatkozó teljes körû adatait a kinevezõ vizsgálja meg és
mérlegeli a kinevezést megelõzõen.”
37. § A Vht. 307. §-a (2) bekezdésének g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ n) és
o) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendelettel állapítsa meg)
„g) a végrehajtói ügyvitelre, pénzkezelésre és statisztikára, továbbá a végrehajtási ügyek irattározására, valamint
a kamara iratainak iratkezelésére vonatkozó szabályokat,”
„n) az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben
az árverezõk elektronikus nyilvántartásába történõ bejegyzés díját, a közös tulajdonban lévõ ingatlan árverése esetén
a tulajdonostárs tulajdoni hányadának értékesítéséért felszámítható díjat, az önálló bírósági végrehajtó által a felvilágosításra jogosult részére kiadott másolatért felszámítható költségtérítést, valamint ezek megfizetésének módját,
o) az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának mûködtetésére vonatkozó részletes szabályokat.”
38. § A Vht. 317. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„317. § (1) E törvény
a) 10. §-ának d) pontja a kölcsönös elismerés elvének a
pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február
24-i 2005/214/IB tanácsi kerethatározat,
b) 184/A. §-a és 187. §-a (1) bekezdésének b) pontja a
szellemi tulajdonjogok érvényesítésérõl szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) E törvény
a) 13. §-ának (3) bekezdése, 16. §-ának j) pontja,
31/C. §-a, 37/B. §-a, 48. §-ának (8) bekezdése, 50. §-ának
(5) bekezdése és 211. §-ának (3) bekezdése a kis értékû követelések európai eljárásának bevezetésérõl szóló, 2007.
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július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) 16. §-ának f) pontja a közösségi védjegyrõl szóló,
1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet, a közösségi formatervezési mintákról szóló, 2001. december 12-i
6/2002/EK tanácsi rendelet, valamint a közösségi növényfajta-oltalomról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendelet,
c) 16. §-ának g) pontja, 23/B. §-ának (2) bekezdése,
31/C. §-a, 48. §-ának (8) bekezdése, 50. §-ának (5) bekezdése és 211. §-ának (3) bekezdése a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
d) 16. §-ának h) pontja, 31/C. §-a és 210/B. §-a a házassági ügyekben és a szülõi felelõsségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismerésérõl és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet
hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2003. november 27-i
2201/2003/EK tanácsi rendelet,
e) 16. §-ának i) pontja, 31/C. §-a, 48. §-ának (8) bekezdése, 50. §-ának (5) bekezdése és 211. §-ának (3) bekezdése az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról
szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
f) 23/B. §-ának (1) bekezdése, 31/C. §-a, 37/B. §-a,
186. §-ának (3) bekezdése, 187. §-ának (3) bekezdése és
210/A. §-a a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a bírósági határozatok végrehajtásáról
szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
39. § A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 257. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A felek az (1) bekezdésben foglalt feltételekkel
megállapodhatnak a zálogtárgy egyszerûsített végrehajtási
értékesítésében is.”
40. § (1) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 146. §-a (3) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Ez esetben a bírósági végrehajtó az e törvényben foglalt
rendelkezések alkalmazásával jár el azzal az eltéréssel, hogy
illetékességére a Vht. 232. §-ának (3)–(5) bekezdése az
irányadó, és alkalmazza a Vht.-nak az elektronikus ingóárverésre és ingatlanárverésre vonatkozó rendelkezéseit is.”
(2) Az Art. 156. §-ának (5) és (6) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(5) Az ingóság árverése során az adóhatóság a Vht.
122. §-ának (4) bekezdését, 132/B–G. §-át és 133. §-ának
(4) bekezdését nem alkalmazza.
(6) Az ingatlan árverése során az adóhatóság a Vht. rendelkezéseit a következõ eltérésekkel alkalmazza:
a) nem alkalmazható a Vht. 143. §-ának j) és l) pontja,
145/A–C. §-a, 146. §-ának (4) bekezdése, 147. §-a (1) bekezdésének harmadik mondata, 147. §-a (2) bekezdésének
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második mondata, 147. §-a (5) bekezdésének harmadik
mondata, 149. §-a (1) bekezdésének második mondata,
152. §-ának (4) bekezdése, 153. §-ának (4) bekezdése,
155. §-ának b) pontja és 157. §-ának (5) bekezdése;
b) a második árverést akkor nem kell megtartani, ha az árverési vevõ a második árverés megkezdése elõtt befizette a
vételárat (vagy átutalta és az arról szóló terhelési értesítõt az
adóhatóságnak bemutatta vagy másolatát átadta) és megtérítette a második árverés kitûzésével felmerült költséget.”
(3) Az Art. 156. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül
ki:
„(7) Az adóhatóság az árverési vevõ, illetõleg elektronikus
árverés esetén az elektronikus árverezõ adóazonosító jelét az
adótitokra vonatkozó szabályoknak megfelelõen kezeli.”
(4) Az Art. 156/A. §-ának (2) bekezdése a következõ
mondattal egészül ki:
„Kiskorú és kiskorú nevében képviselõje az árverésen
nem vehet részt.”
(5) Az Art. 156/A. §-ának (11) bekezdése a következõ
mondattal egészül ki:
„A jogerõsen megállapított fizetési kötelezettség teljesítéséig az árverési vevõ további elektronikus árverésen nem
vehet részt.”
(6) Az Art. a következõ 156/B–G. §-sal egészül ki:
„156/B. § (1) Az ingatlant az adóhatóság az e §-ban és a
156/C–G. §-ban foglaltak szerint az árverési vétel hatályával nyilvános pályázaton is értékesítheti.
(2) A pályázaton az árverésbõl kizárt személyek nem
vehetnek részt.
(3) A nyilvános pályázatot az adóhatóság pályázati hirdetménnyel tûzi ki, mely tartalmazza
a) az adóhatóság megnevezését, hivatali helyiségének
címét, telefonszámát, a letéti számlájának számát,
b) az adóvégrehajtási ügy számát,
c) a felek nevét, a behajtandó követelést,
d) a nyilvános pályázat útján értékesítendõ ingatlan megjelölését (helyrajzi szám, tulajdonos, tulajdoni hányad, a fekvés helye, az ingatlanon a nyilvános pályázati értékesítést
követõen fennmaradó terhek, tartozékok, jellemzõ sajátosságok, beköltözhetõ állapot, a kiköltözésre adott halasztás), valamint megtekintésének helyét és idejét,
e) az ingatlan becsértékét és az elõleg összegét,
f) az ajánlat benyújtásának módját, helyét, naptári nap
szerint meghatározott határidejét,
g) az ajánlat érvényességéhez szükséges tartalmi elemek megjelölését,
h) az ajánlat felbontásának helyét és idõpontját, továbbá azt a tájékoztatást, hogy a felbontási eljáráson a felek és
az ajánlattevõk személyesen vagy meghatalmazottjuk útján részt vehetnek,
i) a nyilvános pályázat elbírálásának módját és a pályázaton résztvevõkre vonatkozó rendelkezéseket.
(4) A pályázati hirdetményt kézbesíteni kell
a) a feleknek,
b) azoknak, akiknek az ingatlanra vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joguk van,
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c) az ingatlan fekvése szerinti községi, városi, fõvárosi
kerületi jegyzõnek,
d) az ingatlanügyi hatóságnak.
(5) A pályázati hirdetményt – a megérkezését követõ
elsõ munkanaptól kezdõdõen – 15 napig ki kell függeszteni az adóhatóságnak, az ingatlan fekvése szerinti községi,
városi, fõvárosi kerületi polgármesteri hivatalnak, valamint az ingatlanügyi hatóságnak a hirdetõtáblájára, és az
adós kérelmére egyéb megfelelõ módon is közhírré kell
tenni.
156/C. § (1) Az ajánlatnak tartalmaznia kell
a) a vevõ nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét,
lakóhelyét (székhelyét, cégjegyzékszámát),
b) a felajánlott vételár összegét,
c) az ingatlan becsértéke 10%-ának megfelelõ elõleg
letéti számlára történõ befizetésérõl szóló igazolást,
d) ha a vevõ ingatlanszerzése engedélyhez kötött, ennek az – engedély másolatának csatolásával történõ – igazolását,
e) az arról szóló nyilatkozatot, hogy a vevõ nem minõsül a 156/B. § (2) bekezdése értelmében a nyilvános pályázaton való részvételbõl kizárt személynek.
(2) Az ajánlatot közokiratba, illetve ügyvéd által vagy
az ajánlatot tevõ szervezet jogtanácsosa által ellenjegyzett
okiratba kell foglalni.
(3) Az ajánlat benyújtásának határidejét az adóhatóság
úgy állapítja meg, hogy a határidõ lejártának a napja a hirdetménynek az adóhatóság hirdetõtábláján történõ kifüggesztésétõl számított 30. napnál késõbbi idõpontra essen.
(4) Az ajánlatot zárt borítékban, „pályázati ajánlat”
megjelöléssel kell átadni az adóhatóság hivatalos helyiségében az adóhatóság alkalmazottjának a határidõ lejártáig.
Az ajánlat átvételérõl az átvevõ elismervényt ad az átadónak.
(5) Az ajánlattevõ az ajánlatot a benyújtási határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja, az erre vonatkozó nyilatkozat megtételére a (4) bekezdés megfelelõen
irányadó. Az ajánlat benyújtására elõírt határidõ lejárta
után az ajánlatot nem lehet módosítani vagy visszavonni.
156/D. § (1) Az adóhatóság a hivatali helyiségében, a
hirdetményben megjelölt idõpontban az ajánlatokat tartalmazó zárt iratokat felbontja, és ismerteti az ajánlattevõk
nevét, címét (székhelyét), valamint a vételárra tett ajánlatokat. A felbontásról jegyzõkönyvet kell készíteni.
(2) A felbontási eljáráson az adóhatóság alkalmazottjain
kívül a felek, azok, akiknek az ingatlanra vonatkozóan az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joguk van, továbbá az
ajánlattevõk vehetnek részt személyesen vagy képviselõ
útján; távolmaradásuk az eljárás lefolytatásának nem akadálya.
(3) Az ajánlatok ismertetése után az adóhatóság megvizsgálja az ajánlatokat, és megállapítja, hogy azok érvényesek-e, és az eljárás eredményes-e.
(4) Érvénytelen az ajánlat, ha
a) a pályázati hirdetményben meghatározott határidõ
lejárta után nyújtották be,
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b) nem tartalmazza a 156/C. § (1) bekezdésében írt valamely adatot vagy nyilatkozatot,
c) az elõleg befizetése nem történt meg,
d) a felajánlott vételár nem érte el a becsérték 65%-át,
lakóingatlan esetén a becsérték 75%-át,
e) az ajánlatban foglalt valamely nyilatkozat tartalma
nem felel meg a valóságnak,
f) nem közokiratba, illetve ügyvéd vagy jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba foglalták.
(5) Az érvénytelen pályázatot benyújtó az eljárás további szakaszában nem vehet részt.
(6) A magánszemély pályázó 100 ezer forintig, egyéb
pályázó 200 ezer forintig terjedõ mulasztási bírsággal sújtható, ha az adóhatóság megállapítja, hogy az ajánlatában
valótlan adatot közölt.
(7) Eredménytelen a nyilvános pályázat, ha nem érkezett
ajánlat, vagy ha kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek.
156/E. § (1) Ha az ajánlatok érvényességének megállapításához további intézkedés szükséges, az adóhatóság annak megtételéig – legfeljebb 15 napra – az eredményhirdetést elhalasztja, egyébként azonnal jegyzõkönyvbe foglalja a nyilvános pályázat eredményét. Az elhalasztott eredményhirdetésre új idõpontot állapít meg, és errõl a jelenlévõket szóban, a további érintetteket pedig haladéktalanul
írásban értesíti.
(2) Az adóhatóság megállapítja a legmagasabb ajánlatot; a pályázatot a legmagasabb ajánlatot tevõ nyeri, akit az
adóhatóság errõl írásban értesít.
(3) Ha több azonos összegû ajánlat érkezett, az adóhatóság az eredményhirdetésen megjelent érintett ajánlattevõket errõl tájékoztatja, és felhívja õket, hogy szóban újabb
ajánlatot tehetnek. Az eljárást addig kell folytatni, amíg a
megjelentek ajánlatot tesznek, majd az adóhatóság megállapítja a legmagasabb árajánlatot; a pályázatot a legmagasabb ajánlatot tevõ nyeri, akit az adóhatóság errõl írásban
értesít.
(4) Ha az eredményhirdetésen az azonos ajánlatot tevõk
nem jelentek meg, vagy a jelen levõ, azonos ajánlatot tevõk nem tettek újabb, magasabb összegû ajánlatot, illetve
újabb ajánlataik ugyanolyan összegû vételárra vonatkoznak, a nyilvános pályázatot eredménytelennek kell nyilvánítani.
(5) A nyilvános pályázat nyertese a pályázati eredményrõl készült jegyzõkönyv kézhezvételétõl – ha pedig a pályázatot végrehajtási kifogással támadták meg, az ezt elbíráló végzés jogerõre emelkedésétõl – számított 30 napon
belül köteles a vételár elõleggel csökkentett összegét az
adóhatóság letéti számlájára befizetni. Ha ezt elmulasztja,
a további pályázaton nem vehet részt, és elveszti az elõleget, amely a végrehajtás során befolyt összeget növeli. A
vételár befizetésének elmulasztása esetén az adóhatóság a
nyilvános pályázat eredménytelenségét állapítja meg.
(6) Ha a nyilvános pályázat nyertese a vételárat befizette, és a nyilvános pályázat eredményességének megállapításától számított 30 nap eltelt, az adóhatóság az eredményt
rögzítõ jegyzõkönyv kivonatának megküldésével megke-
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resi az ingatlanügyi hatóságot a vevõ tulajdonjogának az
ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzése céljából, és
errõl a nyilvános pályázat nyertesét értesíti. A kivonat tartalmára megfelelõen irányadók az árverési jegyzõkönyv
tartalmát megállapító szabályok.
(7) Az elõleg beszámítására és visszafizetésére a Vht.
148. §-a, a nyilvános pályázat útján értékesített ingatlan
kiürítésére és átadására pedig a Vht. 154. §-a és 154/A. §-a
megfelelõen irányadó.
156/F. § (1) A nyilvános pályázat eredménytelensége
esetén a nyilvános pályázat ismételten kiírható, vagy az ingatlant árverésen, illetve árverésen kívül, de az árverési
vétel hatályával is lehet értékesíteni. Az árverésre a második árverés szabályai irányadók azzal, hogy azon a korábban érvényes ajánlatot tevõk is részt vehetnek. Ha az ingatlant alacsonyabb áron veszik meg, mint amennyit a fizetést
elmulasztó pályázó ajánlott, az adóhatóság a fizetést elmulasztó pályázót határozattal kötelezi a vételár-különbözet
megfizetésére. A fizetési kötelezettséget megállapító jogerõs határozat az adóigazgatási eljárásban végrehajtható
okirat.
(2) Ha a második pályázat is eredménytelen, az ingatlan
végrehajtást kérõ általi átvételének van helye (Vht.
158–160. §).
156/G. § (1) Az adóhatóság az ingóságot akkor értékesíti nyilvános pályázaton, ha az nagy értékû, és az az adóhatóság, az önálló bírósági végrehajtó vagy az általuk kijelölt
zárgondnok õrizetében található; a nyilvános pályázatra a
156/B–F. §-ok rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A pályázati hirdetménynek tételesen tartalmaznia
kell a pályázatra kiírt ingóság megnevezését, becsértékét,
valamint – amennyiben az értékesíteni kívánt ingóságok
technológiai vagy termelési, szolgáltatási egészet alkotnak – a pályázati hirdetményben fel kell tüntetni annak tartozékait, jellemzõ sajátosságait.
(3) Az ajánlatot közokiratba vagy teljes bizonyító erejû
magánokiratba kell foglalni és a pályázati ajánlat megtételével egyidejûleg az ingóság becsértékének 10%-át elõlegként be kell fizetni az adóhatóság letéti számlájára, illetõleg az ajánlatok felbontása elõtt készpénzben át kell adni
az adóhatóság alkalmazottja részére.
(4) Az ajánlat érvénytelen, ha a felajánlott vételár nem
érte el a becsérték 50%-át.
(5) A befizetett pályázati elõleg után az adóhatóság kamatot nem fizet, azt a pályázati eredményhirdetést követõen a nem nyertes pályázó részére haladéktalanul vissza
kell utalni az átutalás költségével csökkentett összegben, a
készpénzben megfizetett elõleget pedig ki kell fizetni a pályázónak.
(6) Ha az ajánlattevõ vagy képviselõje a felbontási eljáráson nem jelenik meg, ajánlata érvénytelen.
(7) A pályázat nyertese a vételár összegét az eredményhirdetést követõen készpénzben azonnal köteles megfizetni; ha ezt elmulasztja, a pályázatot a következõ legmagasabb ajánlatot tevõ személy nyeri meg, a fizetést elmulasz-
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tó pályázó pedig a végrehajtási eljárás további szakaszában nem vehet részt, és elveszti az elõleget, amely a végrehajtás során befolyt összeget növeli.
(8) Ha a ki nem fizetett ingóságot a tovább folytatott eljárás során alacsonyabb áron vették meg, mint amennyit a
fizetést elmulasztó pályázó ajánlott, a fizetést elmulasztó
pályázó a két ár közötti különbözetet azonnal köteles megtéríteni, illetõleg az adóhatóság e személyt a vételár-különbözet megfizetésére határozattal kötelezi; a fizetési kötelezettséget megállapító jogerõs határozat az adóigazgatási eljárásban végrehajtható okirat.
(9) A vételár megfizetését követõen a pályázat nyertesének az eladott ingóságot az adóhatóság adja át; a pályázat
nyertese az ingóságon a vételár megfizetésével és birtokba
adással szerez tulajdonjogot. A nyilvános pályázat megsemmisítése a jóhiszemû vevõ tulajdonszerzését nem
érinti.
(10) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a
Vht. ingóárverésre vonatkozó szabályait kell megfelelõen
alkalmazni.”

(4) Az ingó- és ingatlan-végrehajtást a 131. § (2) bekezdése alapján foganatosító önálló bírósági végrehajtó az értékesítést a Vht. rendelkezései szerint végzi.”

41. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 137. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„137. § (1) A pénzügyi intézménynél kezelt összegre, a
munkabérre, továbbá – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – az ingóságra vagy az ingatlanra vezetett végrehajtás során az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
(a továbbiakban: Vht.) szabályait, a takarékbetétre vezetett
végrehajtás során az arra vonatkozó külön jogszabály rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni. Ahol a Vht. végrehajtható okiratot említ, azon a 125. §-ban foglalt döntéseket, ahol pedig végrehajtót említ, azon a végrehajtást foganatosító szervet, illetve a nevében eljáró ügyintézõt,
ahol adóst, azon kötelezettet kell érteni.
(2) Az ingóság árverése során a végrehajtást foganatosító szerv a Vht. 122. §-ának (4) bekezdését, 132/B–G. §-át
és 133. §-ának (4) bekezdését nem alkalmazza.
(3) Az ingatlan értékesítése során a végrehajtást foganatosító szerv – kivéve az önálló bírósági végrehajtót – a
Vht. rendelkezéseit a következõ eltérésekkel alkalmazza:
a) nem alkalmazható a Vht. 143. §-ának j) és l) pontja,
145/A–E. §-a, 146. §-ának (4) bekezdése, 147. §-a (1) bekezdésének harmadik mondata, 147. §-a (2) bekezdésének
második mondata, 147. §-a (5) bekezdésének harmadik
mondata, 149. §-a (1) bekezdésének második mondata,
152. §-ának (4) bekezdése, 153. §-ának (4) bekezdése,
155. §-ának b) pontja és 157. §-ának (5) bekezdése;
b) a második árverést akkor nem kell megtartani, ha az
árverési vevõ a második árverés megkezdése elõtt befizette a vételárat (vagy átutalta és az arról szóló terhelési értesítõt a végrehajtást foganatosító szervnek bemutatta vagy
másolatát átadta) és megtérítette a második árverés kitûzésével felmerült költséget.

(3) A törvény 3. §-a, 5. §-a, 8. §-a, 9. §-a, 31. §-a és
38. §-a 2008. december 12-én lép hatályba.
(4) A törvény 12–20. §-a, 21. §-ának (1) bekezdése,
23–30. §-a, 33. §-a, 34. §-a, 39. §-a, 40. §-ának (1), (2) és
(6) bekezdése, 41. §-a, valamint 45. §-ának (1) bekezdése
és 46. §-a 2009. január 1-jén lép hatályba.

42. § Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló
2005. évi XLVII. törvény 31. §-ának (6) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendelettel állapítsa meg)
„e) az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben
az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe történõ felvételi eljárás lefolytatásáért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj
mértékére és megfizetésére”
(vonatkozó részletes szabályokat.)
43. § (1) A törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ második hónap 1. napján lép
hatályba.
(2) A törvény 40. §-ának (3)–(5) bekezdése és
45. §-ának (2) bekezdése a törvény kihirdetését követõ
8. napon lép hatályba.

44. § (1) A törvényt – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A törvény 12–20. §-át, 21. §-ának (1) bekezdését,
23–29. §-át, valamint 46. §-ának (1), (2) és (4) bekezdését
azokban a folyamatban lévõ végrehajtási eljárásokban kell
alkalmazni, amelyekben az ingó vagy ingatlan lefoglalására a törvény hatálybalépését követõen kerül sor.
(3) Ha a törvény hatálybalépésének idõpontjában az árverési vevõ már befizette a teljes árverési vételárat és az árveréssel kapcsolatos jogorvoslatot elbíráló határozat még
nem emelkedett jogerõre,
a) a végrehajtó a törvény hatálybalépését követõ 30 napon belül tájékoztatja az árverési vevõt arról, hogy kérheti
az árverési vételár elõlegen felüli részének visszafizetését;
b) az árverési vevõ írásban elõterjesztett kérelmére – ha
fennállnak a visszafizetés feltételei – a végrehajtó 15 napon belül visszafizeti az elõlegen felüli vételárrészt az árverési vevõnek.
45. § (1) Hatályát veszti a Vht.
a) 34. §-ának (1) bekezdésében a „ , nyilvános pályázat” szövegrész,
b) 50. §-ának (4) bekezdésében a „vagy nyilvános pályázaton” szövegrész,
c) 138/A. §-a és 138/B. §-a, valamint e §-okat megelõzõ alcímek,
d) 145. §-ának (5) bekezdése,
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e) 156/A–G. §-a,
f) 216. §-ában az „– az elrendelõ szerv jellegétõl függõen –” szövegrész,
g) 219. §-ában a „vagy a nyilvános pályázat” szövegrész,
h) 232. §-a (5) bekezdésének második mondata,
i) 240/D. §-ának (1) bekezdésében a „pályázatot nem
rendezhet,” szövegrész,
j) 250. §-a (3) bekezdésének b) pontjában az „és az ingatlanok értékesítésére vonatkozó nyilvános pályázattal”
szövegrész,
k) 255/A. §-a (2) bekezdésének harmadik mondata,
l) 256/A. §-ának (2) bekezdésében a „pályázatot nem
rendezhet,” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az Art. 156/A. §-a (12) bekezdésének
elsõ mondata.
46. § (1) A Vht. 147. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az árverést addig kell folytatni, amíg ajánlatot tesznek. Ha nincs további ajánlat, a végrehajtó a felajánlott legmagasabb vételár háromszori kikiáltása után kijelenti, hogy
az ingatlant a legtöbbet ajánló árverezõ megvette. Az árverési
vétel tényét és az árverési vételár összegét a végrehajtó rögzíti az elektronikus árverési rendszerben, amelyet az automatikusan közzétesz az árverési hirdetményen.”
(2) A Vht. 149. §-ának (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„Elektronikus úton tett vételi ajánlat esetében a vételár
megfizetésének határideje – jogorvoslat elõterjesztését kivéve – az árverési jegyzõkönyv aláírását követõ napon
kezdõdik.”
(3) A Vht.
a) 32. §-ában a „10. § d) pontjában” szövegrész helyébe a „10. § d) és e) pontjában” szövegrész,
b) a Vht. 210/A. §-ában a „bírósági határozat” szövegrész helyébe a „bírósági határozat és közokirat” szöveg,
c) 162. §-a (3) bekezdésének a) pontjában az „árverés
idõpontjáig” szövegrész helyébe az „árverési hirdetmény
elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában történõ közzétételéig” szövegrész,
d) 162. §-a (3) bekezdésének b) pontjában a „[143. §
g) pont]” szövegrész helyébe a „[143. § l) pont]” szövegrész,
e) 215. §-ában a „[10. § d) pont]” szövegrész helyébe a
„[10. § d) és e) pont]” szövegrész
lép.
(4) Az Art. 158. §-ában a „Vht. 138/A. §-ában” szövegrész helyébe a „Vht. 140. §-ának (6) bekezdésében” szöveg lép.
47. § E törvény a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:
a) a Tanács 44/2001/EK rendelete (2000. december 22.) a
polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint
a bírósági határozatok végrehajtásáról (3. § és 4. §),
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b) a Tanács 2201/2003/EK rendelete (2003. november
27.) a házassági ügyekben és a szülõi felelõsségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok
elismerésérõl és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK
rendelet hatályon kívül helyezésérõl (4. §),
c) az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról (4. §),
d) az Európai Parlament és a Tanács 1896/2006/EK
rendelete (2006. december 12.) az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról (2. §, 4. §, 6. §, 7. § és 23. §),
e) az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a kis értékû követelések európai
eljárásának bevezetésérõl (1. §, 2. §, 4. §, 5–7. § és 23. §).
48. § E törvény 1–42. §-a és 45–47. §-a 2009. január
2-án hatályát veszti. E § 2009. január 3-án hatályát veszti.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2008. évi XL.
törvény
a földgázellátásról*
Az Országgyûlés a hatékonyan mûködõ földgáz-versenypiac kialakítása, az energiahatékonyság, és az energiatakarékosság elvének a fenntartható fejlõdés érdekében
történõ érvényesítése, a felhasználók biztonságos, zavartalan, megfelelõ minõségû és átlátható költségszerkezetû
földgázellátása, a magyar gázpiacnak az Európai Közösség egységesülõ gázenergia piacaiba történõ integrációja,
és a mindezek megvalósítását biztosító objektív, átlátható
és az egyenlõ bánásmód követelményének megfelelõ
szabályozás kialakítása érdekében, az európai közösségi
jogi követelményekre figyelemmel a következõ törvényt
alkotja:
I. Fejezet
BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK
A törvény célja
1. § E törvény célja
a) a földgázigények és a számításba vehetõ földgázforrások összhangjának megteremtése, a felhasználók biztonságos, zavartalan, megfelelõ minõségû és átlátható költségszerkezetû földgázellátásának biztosítása,
* A törvényt az Országgyûlés a 2008. június 9-i ülésnapján fogadta el.
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b) a gazdaság versenyképességének segítése a hatékonyan mûködõ földgáz-versenypiac kialakításán keresztül,
c) a fenntartható fejlõdés érdekében az energiahatékonyság, az ésszerû energiatakarékosság és a legkisebb
költség elvének érvényesítése,
d) az együttmûködõ földgázrendszerhez objektív, átlátható és az egyenlõ bánásmód követelményének megfelelõ hozzáférés biztosítása,
e) a felhasználók érdekeinek hatékony védelme,
f) a földgáz versenypiacra új szereplõként belépõk
– beleértve a hazai termelésû földgázforrásokat is – hatékony piaci megjelenésének elõsegítése,
g) a vezetékes gázellátásra vonatkozó európai közösségi jog átültetése és végrehajtása a magyar földgázpiacnak
az Európai Közösség egységesülõ földgázpiacaiba történõ
integrációjának elõsegítése,
h) új hazai és nemzetközi szállító, elosztó és tárolókapacitások létesítésének, fejlesztésének elõsegítése, az
együttmûködõ földgázrendszer hatékony és gazdaságos
üzemeltetésének biztosítása,
i) a földgázrendszer kapacitásainak kiegyensúlyozott
és átlátható mûködtetési, felosztási, szolgáltatási, valamint
fenntarthatósági szabályainak meghatározása.

A törvény alkalmazási köre
2. § (1) E törvény alkalmazási köre kiterjed
a) a földgáz vezetéken történõ szállítására, elosztására,
tárolására, kereskedelmére, fogyasztására,
b) az együttmûködõ földgázrendszer rendszerirányítására,
c) a telephelyi szolgáltatásra,
d) a célvezeték létesítésére, üzemeltetésére,
e) az infrastruktúrafejlesztésre,
f) az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték üzemeltetésére,
g) a vezetékes PB-gáz szolgáltatásra,
h) a PB-gáz tartályban vagy palackban történõ forgalmazására és hatósági felügyeletére,
i) az engedélyköteles tevékenységeket végzõkre, az e
törvény szerint engedélyköteles tevékenység egy részét kiszervezés alapján végzõkre, az engedélyhez kötött földgázipari tevékenység iránti kérelmet benyújtókra a kérelem elbírálásáig, az integrált földgázipari vállalkozásokra,
a felhasználókra, ahol e törvény rendelkezést tartalmaz a
földgáz termelõire, továbbá az e törvény hatálya alá esõ
személyek közötti jogviszonyokra.
(2) A földgáztermelõre és a földgázrendszer tulajdonosára vonatkozó rendelkezéseket a bányászatról szóló
1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.
(3) Az együttmûködõ földgázrendszer részét nem képezõ elszigetelt rendszert alkotó, termelõvezetékrõl ellátott
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elosztói rendszerre az együttmûködõ földgázrendszerre
vonatkozó szabályokat megfelelõen alkalmazni kell.

Értelmezõ rendelkezések
3. § E törvény alkalmazásában:
1. Alapvetõ eszköz: a mûködési engedélyben felsorolt
azon eszközök és vagyoni értékû jogok összessége, amelyek a földgázipari vállalkozás alaptevékenységének folytatását biztosítják.
2. Célvezeték: a földgáztermelõhöz, határon túli földgázrendszerhez, a szállító-, elosztóvezetékhez vagy a tárolóhoz közvetlenül csatlakozó olyan földgázvezeték, amely
kizárólag egy felhasználó egy felhasználási helyének ellátására szolgál és nem része az együttmûködõ földgázrendszernek.
3. Csatlakozási szerzõdés: a földgázszállító vagy földgázelosztó és a leendõ rendszerhasználók között létrejött
szerzõdés, amely biztosítja a rendszerhasználók szállítóvagy elosztóvezetékre való csatlakozási jogát, valamint
rögzíti a csatlakozás mûszaki-gazdasági feltételeit.
4. Csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói fõcsapig terjedõ vezeték.
5. Egyablakos kapacitásértékesítõ: az a földgázipari
vállalkozás, amely az egyablakos kiszolgálású nemzetközi
földgázszállító-vezeték kapacitását értékesíti.
6. Egyablakos kiszolgálású nemzetközi földgázszállítóvezeték: a Magyar Köztársaság és rajta kívül egy vagy több
ország területét érintõ – a hazai együttmûködõ földgázrendszernek részét nem képezõ – földgázszállító-vezeték,
amelynek egy vagy több országot érintõ szakaszára vonatkozóan egyetlen ügylettel lehet kapacitást lekötni.
7. Egybefüggõ telephely: a gázfelhasználó(k) tulajdonában, kezelésében vagy használatában lévõ egybefüggõ
ingatlan, vagy bérlemény, ahol a gázfelhasználók felhasználói berendezése(i), és a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó(k), a gázmérõhely(ek) vagy a fogyasztói fõcsap van. Egy telephely több felhasználási helyet is tartalmazhat.
8. Egyetemes szolgáltatás: a jogosult felhasználók
földgázellátására vonatkozó, e törvényben és külön jogszabályban meghatározott szolgáltatások értékesítése.
9. Egyetemes Szolgáltató: az az engedélyes, aki az
egyetemes szolgáltatás végzésére engedélyt kapott.
10. Együttmûködõ földgázrendszer: az egymással
összekapcsolt szállítóvezeték, a szállítóvezetékhez közvetlenül kapcsolódó elosztóvezeték, valamint a földgáztároló.
11. Ellátás biztonsági szint: meteorológiai viszonyok
jogszabályban meghatározott elõfordulási valószínûsége,
amely feltételek mellett a felhasználók földgázellátása
még biztosítható.
12. Elosztóvezeték: az a csõvezeték tartozékaival
együtt, amelyen keresztül a földgáz elosztása történik, és
amelynek kezdõpontja a Magyar Köztársaság államhatára,
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a gázátadó állomások kilépõ pontja, a földalatti gáztároló
vagy a földgáztermelõ üzem betáplálási pontja, végpontja
pedig a Magyar Köztársaság államhatára vagy a felhasználási hely telekhatára.
13. Elõre fizetõ mérõ: olyan fogyasztásmérõ berendezés, amely a földgáz ellenértékének elõzetes megfizetését
követõen biztosítja a földgáz vételezését.
14. Elszámolási mérés: a földgázforgalomnak az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerint kialakított, a földgázszállító, a földgázelosztó vagy földgáztároló (a továbbiakban együtt: rendszerüzemeltetõ) által mûködtetett, a
mérésügyi jogszabályok szerint mérésre alkalmas fogyasztásmérõ berendezésekkel történõ meghatározása.
15. Engedélyes: aki e törvény szerint engedélyköteles
tevékenység végzésére a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által kiadott érvényes engedéllyel rendelkezik.
16. Felhasználási hely: a felhasználó tulajdonában
vagy használatában lévõ ingatlan, ahol a felhasználói berendezés, a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó, a
gázmérõhely vagy a fogyasztói fõcsap van.
17. Felhasználó: az a természetes vagy jogi személy,
illetve jogi személyiség nélküli társaság, aki (amely) földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás
céljára vásárol.
18. Felhasználói berendezés: a fogyasztói vezeték, a
gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák,
valamint az azok rendeltetésszerû és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége.
19. Fogyasztói fõcsap: a gázmérõnél lévõ, ennek hiányában a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték közé
beépített elzáró szerelvény, amely a csatlakozóvezeték tartozéka.
20. Fogyasztói fõelzáró: a telekhatáron vagy annak közelében létesített elzáró szerelvény, amely az elosztóvezeték tartozéka.
21. Fogyasztói vezeték: az a vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérõtõl – ennek hiányában a fogyasztói fõcsaptól – a gázfogyasztó készülékig terjed.
22. Fogyatékkal élõ fogyasztó: e törvény alkalmazásában a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük
biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülõ személy, a vakok személyi járadékában
részesülõ személy, továbbá az a személy, aki, vagy aki
után szülõje vagy eltartója a családok támogatásáról szóló
törvény szerint magasabb összegû családi pótlékban részesül.
23. Földgáz: olyan természetes éghetõ gáz, amely a
földkéregben keletkezett, bányászati tevékenység során
kerül a felszínre, valamint bármely, az e törvény szerint alkalmazott berendezésben környezetvédelmi és mûszaki
biztonsági szempontból megfelelõ módon, biztonságosan
felhasználható, ideértve a 28. pont szerinti gázfajtákat is.
24. Földgázelosztás: a földgáznak elosztóvezetéken
történõ továbbítása a felhasználóhoz.
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25. Földgáz-kereskedelem: a földgáz üzletszerû, ellenérték fejében, nem saját felhasználási célra történõ vásárlása és értékesítése.
26. Földgáz minõségû biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták: olyan mesterségesen
elõállított gázok, amelyek külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett, környezetvédelmi és mûszakibiztonsági szempontból megfelelõ módon az együttmûködõ földgázrendszerbe juttathatók (szállíthatók, eloszthatók és tárolhatók), a földgázzal keverhetõk, és ez a keverék
a földgázrendszerbe juttatáskor megfelel a földgáz szabványban meghatározott minõségi követelményeknek.
27. Földgáz-nagykereskedelem: e törvény III. Fejezete
vonatkozásában az a tevékenység, amelynek során a földgázkereskedõ a földgázt viszonteladónak, és nem közvetlenül a felhasználónak értékesíti.
28. Földgáz-kiskereskedelem: e törvény III. Fejezete vonatkozásában az a tevékenység, amelynek során a földgázkereskedõ a földgázt közvetlenül a felhasználónak adja el.
29. Földgázipari tevékenység: e törvényben szabályozott engedélyköteles tevékenység.
30. Földgázipari vállalkozás: olyan gazdálkodó szervezet [Polgári Törvénykönyv 685. § c) pont], vagy az
Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági
Térségrõl szóló megállapodásban részes valamely más államban székhellyel rendelkezõ külföldi vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe, amely létesítõ okiratában meghatározott tevékenységként e törvény alapján engedélyköteles földgázipari tevékenységek közül legalább egyet
folytat.
31. Földgáztárolás: a földgáz engedély alapján végzett
tárolása.
32. Földgáztároló: az a besajtoló és kitermelõ technológiai létesítménnyel ellátott földalatti természetes földtani
szerkezet, mesterségesen kialakított földalatti üreg, vagy a
földfelszínen létesített építmény, amely földgáz tárolására
alkalmas.
33. Földgáztermelõ: az a gazdálkodó szervezet [Polgári
Törvénykönyv 685. § c) pont], amely a Magyar Köztársaság területén földgázbányászati tevékenységet végez,
vagy biogáz és biomasszából származó gázok, valamint
egyéb gázfajták elõállítását üzletszerûen végzi.
34. Földgázszállítás: a földgáznak szállítóvezetéken
történõ továbbítása.
35. Gázátadó állomás: a szállítóvezeték alkotórészét
képezõ létesítmény a szállítóvezeték kilépési pontján, ahol
a szállítóvezetékrõl a gáz átadása, mérése és a földgázelosztáshoz szükséges nyomáscsökkentés történik.
36. Gázév: a tárgyév július 1-jei gáznap kezdetétõl a következõ év június 30-ai gáznap végéig terjedõ idõszak.
37. Gázfogyasztó készülék: földgázzal, valamint propán- vagy butángázzal és ezek elegyeivel üzemeltetett készülék.
38. Gáznap: az adott nap reggel 06:00-tól a következõ
nap reggel 06:00-ig tartó idõszak.
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39. Határkeresztezõ gázvezeték: azon szállító- vagy elosztóvezeték, amely a Magyar Köztársaság államhatárát
keresztezi, és földgáz mérõállomással rendelkezik.
40. Hidraulikai egyensúly: az együttmûködõ földgázrendszer azon állapota, amikor minden ponton biztosított
az elõírt nyomásérték.
41. Integrált földgázipari vállalkozás:
a) Vertikálisan integrált vállalkozás: a vállalkozások
közötti összefonódások ellenõrzésérõl szóló 139/2004/EK
tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott földgázipari vállalkozás vagy vállalkozások csoportja, ahol az érintett vállalkozás (vállalkozáscsoport) a földgázszállítás, a rendszerirányítás, a földgázelosztás vagy a
földgáztárolás közül legalább az egyik tevékenységet, továbbá a földgáztermelés és a földgáz-kereskedelem közül
is legalább az egyik tevékenységet végzi.
b) Horizontálisan integrált vállalkozás: olyan vállalkozás, amely a földgáztermelést, vagy az e törvény szerinti
engedélyköteles tevékenységek közül legalább az egyik
tevékenységet végzi, valamint egyéb nem földgázipari tevékenységet is folytat.
42. Kapacitás: adott szállító- és elosztóvezeték, valamint földgáztároló idõegységre vonatkoztatott teljesítõ képessége.
43. Kapacitáslekötési szerzõdés: az a földgázszállítási,
földgázelosztási, földgáztárolási szerzõdés, amelyben a
rendszerhasználó adott idõszakra a szállító- és elosztóvezeték vagy a tároló kapacitását leköti.
44. Kereskedelmi egyensúly: az az egyensúlyi állapot,
amikor adott gáznapon a rendszerhasználó által az együttmûködõ földgázrendszerbe betáplált és onnan vételezett
földgáz mennyisége megegyezik.
45. Kiegyensúlyozó földgáz: adott gáznapon a rendszerhasználók által az együttmûködõ földgázrendszerbe beadott és a ténylegesen vételezett földgázmennyiségek közötti különbség kiegyenlítésére a földgázszállító által felhasznált földgázmennyiség.
46. Korlátozás: földgázellátási zavar esetén az egyes
korlátozási kategóriákba besorolt felhasználók gázfogyasztásának csökkentése vagy megszüntetése annak érdekében, hogy az együttmûködõ földgázrendszeren vagy
annak egy részén a hidraulikai egyensúly helyreálljon és
fenntartható legyen.
47. Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képezõ, lakás céljára
használt lakóépület, lakás, üdülõ vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerzõdés
alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.
48. Legkisebb költség: az engedélyezett tevékenység
gyakorlásához az engedélyesnél, illetve nemzetgazdasági
szinten szükséges és indokoltan felmerülõ ráfordítás.
49. Lekötött kapacitás: a szállító- és az elosztóvezeték,
valamint a földgáztároló értékesíthetõ kapacitásának az a
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része, amelyet adott idõszakra a rendszerhasználók kapacitáslekötési szerzõdéssel lekötnek.
50. Nominálás: a rendszerhasználó által a betáplálási és
kiadási pontokra – az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint – igénybe venni tervezett kapacitás, valamint a szállítási, elosztási, tárolási feladat gáznapra történõ megadása.
51. Rendszerhasználó: aki a szállító- vagy az elosztóvezetékbe, valamint a földgáztárolóba kapacitáslekötési
szerzõdés alapján földgázt betáplál, valamint abból földgázt vételez.
52. Rendszerirányítás: az együttmûködõ földgázrendszer e törvényben meghatározott irányítási és koordinációs
feladatainak ellátása.
53. Szabad kapacitás: a szállító- és az elosztóvezetékek,
valamint a földgáztárolók rendelkezésre álló mûszaki kapacitásának kapacitáslekötési szerzõdéssel le nem kötött, a
rendszerhasználók részére rendelkezésre álló része.
54. Szállítóvezeték: az a csõvezeték tartozékaival
együtt, amelyen keresztül a földgázt továbbítják, és amelynek kezdõpontja a Magyar Köztársaság államhatára, a termelés betáplálási pontjai, a földgáz tároló be- és kitáplálási
pontja, végpontja pedig a Magyar Köztársaság államhatára, a gázátadó állomások kilépõ pontjai – illetve az engedélyben foglaltak szerint a felhasználó telekhatára –, vagy
a földgáz tároló be- és kitáplálási pontja.
55. Szervezett földgázpiac: speciális árutõzsde, ahol a
földgáz-kereskedelem szabványosított ügyletek formájában folyik.
56. Telephelyi felhasználó: a telephelyi vezetéken földgázt vételezõ, a telephelyi szolgáltató által földgázzal ellátott felhasználó.
57. Telephelyi szolgáltatás: a telephelyi vezeték üzemeltetése és a vezetékhez kapcsolódó telephelyi felhasználók ellátásának biztosítása.
58. Telephelyi vezeték: az egybefüggõ telephelyen belül
lévõ telephelyi felhasználók földgázellátását szolgáló vezeték.
59. Település: a Központi Statisztikai Hivatal által
évente kiadott, „A Magyar Köztársaság Helységnévtára”
(a továbbiakban: helységnévtár) kiadványban meghatározott központi belterületi egység az adott településnél nevesített egyéb belterület, és a nevesített külterület kivételével.
60. Településrész: a helységnévtárban nevesített egyéb
belterület és külterület.
61. Teljesítmény: a felhasználók idõegységre esõ gázfogyasztása.
62. Terület: a helységnévtárban külön nem nevesített,
önálló helyrajzi számmal, számokkal azonosított földrészlet.
63. Újranominálás: a gáznapra vonatkozó nominálásnak az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban rögzített eljárási rend szerint történõ módosítása.
64. Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat: az együttmûködõ földgázrendszer technikai mûködésére, valamint a ke-
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reskedelmi folyamatra vonatkozó fõbb szabályokat tartalmazó, a Hivatal által jóváhagyott szabályzat.
65. Üzemzavar: minden olyan a földgáz termelését, tárolását, szállítását, elosztását korlátozó vagy megszüntetõ
esemény, amelynek oka az együttmûködõ földgázrendszer
normál üzemmenettõl eltérõ olyan mûködése, amelynek
következménye veszélyeztetés vagy földgázellátási zavar,
és amely egy vagy több felhasználó földgázellátásának
szünetelését okozza.
66. Üzletszabályzat: az engedélyesek, felhasználóik és
más szerzõdéses partnereik közötti jogviszonyt rendezõ
szabályzat.
67. Vásárolt kapacitás: a földgáz átadás-átvételi ponton
a felhasználó rendelkezésére álló kapacitás, amelyet fejlesztési megállapodás alapján, hálózatfejlesztési hozzájárulással vagy csatlakozási díj megfizetésével a felhasználó
megvásárolt, vagy egyéb igazolt módon megszerzett.
68. Védendõ fogyasztó: a lakossági fogyasztók azon
köre, akik (jogszabályban meghatározott szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján) a földgázellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt.
69. Végsõ menedékes szolgáltatás: ideiglenes földgáz
ellátás, amelyet a Hivatal által kijelölt földgázkereskedõ
vagy az egyetemes szolgáltató biztosít azon felhasználók
részére, akiket kereskedõjük vagy egyetemes szolgáltatójuk valamilyen okból nem képes ellátni.
70. Vezetékes PB-gáz szolgáltatás: a felhasználók részére propán-, butángázok és ezek elegyeibõl álló gázok
csõvezetéken keresztül történõ elosztása és értékesítése.

II. Fejezet
FÖLDGÁZIPARI TEVÉKENYSÉGEK
Rendszerirányítás
4. § A Hivatal a földgázszállítók közül egy engedélyest
kijelöl, és mûködési engedélyében feljogosít és kötelez a
Magyar Köztársaság államhatárán belüli együttmûködõ
földgázrendszer rendszerirányítói feladatainak ellátására.
A rendszerirányító kijelölésére vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály tartalmazza.
5. § A rendszerirányítási tevékenység gyakorlásához a
rendszerirányítónak olyan adatforgalmi és informatikai
rendszerrel kell rendelkeznie, amely biztosítja a szervezett
földgázpiaccal való együttmûködést. Az adatforgalmi és
informatikai rendszert az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint úgy kell kialakítani, hogy
adatcserére alkalmas legyen a rendszerüzemeltetõk informatikai rendszereivel.
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6. § A rendszerirányító együttmûködõ földgázrendszerre
kiterjedõ irányítási és koordinációs feladatai a következõk:
a) az együttmûködõ földgázrendszer szükséges fejlesztéseinek összehangolása és a fejlesztési tervek Hivatalhoz
történõ beterjesztése,
b) az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat elkészítése és
az elkészített tervezet Hivatalhoz jóváhagyásra történõ beterjesztése,
c) az együttmûködõ földgázrendszer együttmûködõ
képességének megõrzése érdekében szükséges intézkedések megtervezése, a földgázszállító és a földgázelosztó javaslata alapján a korlátozási besorolás összeállítása és a
Hivatalhoz jóváhagyásra történõ beterjesztése,
d) földgázellátási zavar vagy földgázellátási válsághelyzet esetén az együttmûködõ földgázrendszeren a szükséges korlátozás irányítása,
e) közremûködés az együttmûködõ földgázrendszer fejlesztése céljából meghatározott pályázat elõkészítésében,
f) a nemzetközi földgázrendszerek és az együttmûködõ
földgázrendszer mûködésével összefüggõ feladatok
összehangolása.
7. § (1) A rendszerirányító képviseli az együttmûködõ
földgázrendszert a nemzetközi szervezetekben.
Ennek keretében:
a) jogosult részt venni a regionális vagy európai szinten szervezett és koordinált földgázszállítási kapacitáshiány-kezelési eljárásokban,
b) figyelembe veszi a határkeresztezõ kapacitások rendelkezésre bocsátása, valamint a határkeresztezõ gázvezetéken jelentkezõ kapacitáshiány kezelése során mind a hazai, mind a csatlakozó európai szállítóvezetékek állapotát
és mûszaki sajátosságait,
c) tájékoztatja a rendszerüzemeltetõket az európai gázhálózatok mûszaki elõírásainak változásairól, annak érdekében, hogy a szállítóvezeték, valamint a szállítóvezetékhez kapcsolódó elosztóvezetékek tervezése, fejlesztése és
rendszerirányítása az európai gázhálózatok mûszaki elõírásaival és a regionális, illetve az egységes európai gázpiac mûködésével összhangban történjen.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott képviselet keretében a rendszerirányító a regionális vagy európai rendszerszinten szervezett és koordinált határkeresztezõ gázvezetékeken megjelenõ kapacitáshiány-kezelési eljárásokat, valamint a szállító- és elosztóvezeték, valamint a tároló együttmûködõ képességét alapvetõen befolyásoló megállapodásokat a Hivatal elõzetes hozzájárulásával jogosult
megkötni. A megkötött megállapodásokról a rendszerirányító az energiapolitikáért felelõs minisztert (a továbbiakban: miniszter) és a Hivatalt tájékoztatja.

Földgázszállítás
8. § (1) A földgázszállítási tevékenység gyakorlásához a
földgázszállítónak rendelkeznie kell az általa üzemeltetett
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szállítóvezeték többségi tulajdonával. A többségi tulajdon
meghatározásánál a földgázszállító által üzemeltetett teljes eszközvagyon könyvszerinti értékét kell figyelembe
venni.
(2) A földgázszállítónak rendelkeznie kell továbbá
mérõ és adatátviteli eszközökkel, saját szervezetén belül
mindezek folyamatos üzemeltetését, felügyeletét ellátó,
valamint a karbantartást és az üzemzavar elhárítást irányító szervezetekkel, valamint a csatlakozó rendszerüzemeltetõkkel, és a saját szervezetén belül a rendszerhasználókkal kapcsolatot tartó, folyamatosan mûködõ mûszaki irányító szolgálattal.
(3) A földgázszállító és a szállítóvezeték – (1) bekezdés
szerinti tulajdonosától különbözõ – tulajdonosa az üzemeltetni kívánt vezetékszakaszok mûködtetésére, karbantartására vonatkozóan üzemeltetési szerzõdést köt. Az
üzemeltetési szerzõdés tartalmi elemeit külön jogszabály
tartalmazza.
9. § A földgázszállító a napi egyensúlyozási feladatait, a
rendszerhasználók által a nominálás során rendelkezésére
bocsátott források, a szervezett földgázpiacról a rendszerhasználók részére allokáltan átvett gázmennyiségek, valamint a saját rendelkezésében lévõ, külön jogszabályban
meghatározott egyensúlyozó eszközök felhasználásával
végzi. A földgázszállító köteles biztosítani a földgázkereskedõk számára a gáznapon belüli kiegyensúlyozó kereskedelem lehetõségét.
10. § A földgázszállító kiegyensúlyozó földgáz biztosításával kapcsolatos tevékenysége nem minõsül e törvény
szerinti földgáz-kereskedelemnek. A földgázszállító által,
a rendszerhasználók részére biztosított kiegyensúlyozó
földgáz ára üzleti nyereséget nem tartalmazhat. A földgázszállító jogosult a kiegyensúlyozó gáz biztosításához közvetlenül kapcsolódó igazolt költségeket és a külön rendeletben meghatározott pótdíjat felszámolni, és köteles a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartást vezetni,
amely biztosítja a kiegyensúlyozás bevételeinek és kiadásainak átláthatóságát és ellenõrizhetõségét.
11. § A földgázszállító olyan informatikai rendszert mûködtet, amely internet alapon, valós idejû adatokkal biztosítja az együttmûködõ földgázrendszer hidraulikai egyensúlyának fenntartásához, valamint a nominálások és az elszámolások lebonyolításához szükséges adatforgalmat.
12. § A földgázszállító egyensúlyozási tevékenységéhez kapcsolódóan a külön jogszabály alapján beszedett
pótdíjak nem minõsülnek az engedélyes saját bevételének,
azokat a jogszabályban meghatározott elõírásoknak megfelelõen köteles kezelni.
13. § A földgázszállító az általa – feladata ellátása érdekében – használt földgázt átlátható, megkülönböztetés-mentes és piaci alapú eljárások szerint szerzi be.
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14. § (1) A földgázelosztási tevékenység gyakorlásához
az engedélyesnek rendelkeznie kell az általa üzemeltetett
elosztóvezeték többségi tulajdonával. A többségi tulajdon
meghatározásánál a földgázelosztó által üzemeltetett teljes
eszközvagyon könyvszerinti értékét kell figyelembe
venni.
(2) A földgázelosztónak rendelkeznie kell továbbá mérõ
és adatátviteli eszközökkel, a saját vagy a Hivatal jóváhagyásával kiszervezett tevékenységet végzõ személy szervezetén belül mindezek folyamatos üzemeltetését és felügyeletét ellátó szervezettel, valamint a saját szervezetén
belül karbantartást és az üzemzavar elhárítást irányító
szervezetekkel, továbbá a csatlakozó rendszerüzemeltetõkkel, és a saját szervezetén belül a rendszerhasználókkal
kapcsolatot tartó, folyamatosan mûködõ mûszaki irányító
szolgálattal.
(3) A földgázelosztó és az elosztóvezeték – (1) bekezdés szerinti tulajdonosától különbözõ – tulajdonosa az
üzemeltetni kívánt vezetékszakaszok mûködtetésére, karbantartására vonatkozóan üzemeltetési szerzõdést köt. Az
üzemeltetési szerzõdés tartalmi elemeit külön jogszabály
tartalmazza.
15. § A földgázelosztó az együttmûködõ földgázrendszer fejlesztésének és üzemeltetésének biztosítása érdekében köteles a csatlakozó rendszerüzemeltetõkkel, a telephelyi szolgáltatókkal, a rendszerirányítóval, és a rendszerhasználókkal folyamatosan együttmûködni.
16. § (1) A földgázelosztó a felhasználó bekapcsolását,
a földgázelosztási szolgáltatás megkezdését, vagy a földgázelosztási szolgáltatás folytatását megtagadhatja, ha:
a) a felhasználó a csatlakozóvezetéket, a felhasználói
berendezést az életre, a testi épségre, az egészségre vagy a
vagyonbiztonságra veszélyes módon használja,
b) a felhasználó a nyomás alatti szállító- és elosztóvezetéket vagy a csatlakozóvezetéket megbontja, továbbá,
amennyiben a felhasználó vagy a megbízásából eljáró,
gázszerelõnek nem minõsülõ személy a fogyasztói vezetéket megbontja,
c) a felhasználó a csatlakozási vagy kapacitáslekötési
szerzõdésben megállapított lényeges kötelezettségének a
földgázelosztó vagy a földgázkereskedõ írásbeli felszólítása ellenére nem tett eleget, különösen, ha
ca) a nyomásszabályozó vagy a gázmérõ mûködését
befolyásolja,
cb) a nyomásszabályozó vagy a gázmérõ ellenõrzését,
illetve a mérõ leolvasását a földgázelosztó vagy megbízottja részére nem teszi lehetõvé,
cc) a szerzõdésben meghatározott felhasználási helyen
kívüli területre vezet át földgázt,
cd) a gázmérõ nélküli fogyasztás – üzletszabályzatban
meghatározott – feltételeit megszegte,
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ce) a fogyasztáskorlátozási – illetve megszakítható felhasználó esetén a megszakítási – rendelkezéseknek nem
tett eleget,
d) a felhasználót ellátó földgázkereskedõ a földgázelosztónál – a külön jogszabályban meghatározott esetekben, az üzletszabályzatban meghatározott módon – kezdeményezi a földgázelosztás szüneteltetését,
e) a felhasználó a gázmérõt szándékosan vagy gondatlanul megrongálja, a gázmérõn, a gázmérõ ki- és belépõ
pontján, a kerülõvezeték elzáróján, vagy a csatlakozóvezeték egyéb pontjain elhelyezett zárópecsétet (plombát) eltávolítja, illetõleg ezek sérülését, hiányát a földgázelosztónak vagy a kereskedõnek nem jelenti be,
f) ha a rendszerhasználó nem rendelkezik érvényes
szerzõdéssel.
(2) A szolgáltatás nyújtása csak a kizárás alapjául szolgáló helyzet fennállásáig tagadható meg, annak megszûnését követõen a felhasználó részére a földgázelosztási szolgáltatást haladéktalanul, de legkésõbb 2 munkanapon belül biztosítani kell.
(3) A földgázelosztó a felhasználási helyre való bejutás
érdekében az illetékes jegyzõhöz fordulhat, amennyiben a
felhasználó megtagadja:
a) a gázmérõ leolvasását, ellenõrzését,
b) szerzõdésszegés vagy szabálytalan vételezés esetén
a földgázelosztási szolgáltatásból történõ kikapcsolást,
c) a felhasználói berendezés ellenõrzését.
(4) A jegyzõ a határozatát a Ket. 101. §-a (3) bekezdésének c) pontja alapján fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilváníthatja.
17. § (1) A földgázelosztó a külön jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartja az elosztóvezetékrõl vételezõ felhasználási helyeket, valamint azok jellemzõ és
elõírt adatait. Ezen adatokat a felhasználási helyen vételezõ felhasználó vagy az õt ellátó földgázkereskedõ kérésére
köteles átadni.
(2) A felhasználó személyében történõ változás esetén
az elosztó köteles a gázmérõ állapotáról jegyzõkönyvet
készíteni, és ennek másolatát a felhasználót ellátó kereskedõ részére megküldeni.
18. § Ha a felhasználó közvetlenül a szállítóvezetékre
csatlakozik, részére a földgázelosztói feladatokat a földgázszállító biztosítja.
19. § A földgázelosztói szolgáltatással kapcsolatos részletes elõírásokat külön jogszabály és a földgázelosztási
szabályzat határozza meg.

Telephelyi szolgáltatás
20. § (1) A telephelyi szolgáltatási tevékenység keretében földgázt értékesítõ gazdálkodó szervezetek jogosultak
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a Hivatalhoz az általuk 2005. augusztus 1-jét megelõzõen
létesített vagy üzemeltetett telephelyi vezeték mûködtetésére vonatkozó engedély iránti kérelmet benyújtani. Ha az
érintett gazdálkodó szervezetek nem élnek e jogosultságukkal, a Hivatal a telephelyi vezetéken keresztül földgázt
vételezõ felhasználók kérelmére, vagy hivatalból telephelyi szolgáltatói engedély megkérésére kötelezheti a telephelyi vezeték tulajdonosát.
(2) A telephelyi szolgáltató a tevékenységét a telephelyi
felhasználók részére végzi.
(3) A telephelyi szolgáltatási tevékenység keretében a
telephelyi szolgáltató a telephelyi felhasználók részére köteles az általa üzemeltetett telephelyi vezetékhez való hozzáférést biztosítani, vezetékes szolgáltatást nyújtani, valamint a telephelyi felhasználó igénye esetén a vele kötött
szerzõdés alapján földgázt értékesíteni.
(4) A telephelyi vezetéken keresztül földgázt vételezõ
felhasználók jogosultak a szállító- vagy az elosztóvezetékhez történõ csatlakozást kérni. Ebben az esetben a telephelyi vezeték üzemeltetõje a csatlakozásig köteles a telephelyi vezetékhez való hozzáférést változatlan feltételekkel
biztosítani, valamint a csatlakozás érdekében a földgázszállítóval vagy a földgázelosztóval együttmûködni.
(5) A telephelyi szolgáltató köteles:
a) az általa üzemeltetett vezetéket biztonságosan, a
környezetvédelmi és mûszaki követelmények figyelembevételével fenntartani és üzemeltetni,
b) a karbantartási, javítási és felújítási munkákat idõben elvégezni,
c) a vezetékhez való hozzáférést és a vezetékes szolgáltatást az üzletszabályzatában közzétett méltányos, költségalapú térítés ellenében biztosítani.
21. § (1) A telephelyi vezeték létesítésére és üzemeltetésére, a csatlakozóvezetékekre és a felhasználói berendezésekre vonatkozó jogszabályokat kell megfelelõen alkalmazni.
(2) A telephelyi szolgáltató a telephelyi vezeték létesítése, üzembe helyezése és üzemeltetése során a külön jogszabályban meghatározott feladatokat köteles ellátni. A telephelyi vezeték üzemeltetésére és létesítésére vonatkozó
külön jogszabályban meghatározott feladatokat mûszakibiztonsági hatóság látja el.
22. § A telephelyi szolgáltatónak a feladatai ellátásához
rendelkeznie kell telephelyi vezeték hálózattal, adatforgalmi és informatikai rendszerrel, mérõ és adatátviteli eszközökkel, továbbá saját szervezetén belül, a telephelyi vezeték folyamatos üzemeltetését és felügyeletét ellátó, a karbantartást, valamint az üzemzavar elhárítását irányító szervezettel. Az adatforgalmi és informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie a telephelyi szolgáltató tevékenységeire vonatkozó információk általános és személyre szabott – a 125. §-nak megfelelõ – közzétételére, az engedé-
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lyesek és rendszerhasználók elõírt adatszolgáltatásainak
fogadására, továbbá a rendszerhasználókkal való szerzõdéskötésre.
23. § A telephelyi szolgáltató köteles azzal a rendszerüzemeltetõvel együttmûködni, akinek a rendszeréhez a telephelyi vezeték közvetlenül csatlakozik. Az együttmûködés részletes feltételeit az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza.
24. § A telephelyi szolgáltató a telephelyi vezetékrõl vételezõ felhasználási helyeket és azok jellemzõ adatait köteles nyilvántartani.
25. § A telephelyi szolgáltatásra vonatkozó részletes
szabályokat külön jogszabály tartalmazza.

Földgáztárolás
26. § (1) Az engedélyesnek a földgáztárolói tevékenység gyakorlásához rendelkeznie kell az általa üzemeltetett
földgáztárolók többségi tulajdonával. A többségi tulajdon
meghatározásánál a földgáztároló által üzemeltetett teljes
eszközvagyon könyvszerinti értékét kell figyelembe
venni.
(2) A földgáztárolónak rendelkeznie kell továbbá saját
méréssel, vagy a csatlakozó rendszerüzemeltetõ által biztosított hiteles méréssel, adatátviteli eszközökkel, saját
szervezetén belül mindezek folyamatos üzemeltetését és
felügyeletét ellátó, a karbantartást és az üzemzavar elhárítást irányító szervezetekkel, valamint mûszaki irányító
szolgálattal.
27. § A földgáztároló a rendszerhasználó által szerzõdéses biztosítékként felajánlott mobil földgázkészlet értékesítését az üzletszabályzatban meghatározott módon, a Hivatal által jóváhagyott eljárás szerint végezheti. A felajánlott mobil földgázkészlet értékesítése nem minõsül e törvény szerinti földgáz-kereskedelemnek.

Kereskedelem
28. § (1) Földgáz-kereskedelmet, mûködési engedélye
alapján földgázkereskedõ végezhet.
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pai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes valamely más államban székhellyel rendelkezõ külföldi vállalkozás belföldön
bejegyzett fióktelepe értékesíthet, amely erre a Hivataltól
engedélyt kapott és rendelkezik a külön jogszabályban
meghatározott pénzügyi biztosítékkal.
(2) A lakossági fogyasztókat ellátó, nem egyetemes
szolgáltatónak minõsülõ földgázkereskedõ az üzletszabályzatában meghatározott feltételeknek megfelelõen biztosítja a fogyasztói kapcsolattartás szervezetének és mûködésének, valamint a fogyasztói panaszok ügyintézésének rendjét.
(3) A földgázkereskedõ a lakossági fogyasztók földgázellátásból történõ kikapcsolását fizetési késedelem esetén
kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása esetén jogosult kezdeményezni a lakossági fogyasztóval kötött
csatlakozási szerzõdésben részes engedélyesnél:
a) a lakossági fogyasztó legalább 3 havi számlatartozást halmozott fel,
b) a földgázkereskedõ által, fizetési haladék adásáról
vagy részletfizetési lehetõségrõl kezdeményezett egyeztetések a lakossági fogyasztóval nem vezettek eredményre,
c) a földgázkereskedõ a tartozásról és a kikapcsolás lehetõségérõl a lakossági fogyasztót legalább háromszor,
postai vagy – a felhasználó hozzájárulása esetén – elektronikus úton írásban értesítette, és az értesítésben a lakossági
fogyasztó figyelmét felhívta a szociálisan rászoruló fogyasztókat az e törvény és külön jogszabály alapján megilletõ kedvezményekre, valamint az elõre fizetõ mérõ felszerelésének a lehetõségére.
(4) A lakossági fogyasztó kikapcsolására nem kerülhet
sor:
a) munkaszüneti napon,
b) ünnepnapon,
c) munkaszüneti napot vagy ünnepnapot közvetlenül
megelõzõ munkanapon,
d) külön jogszabályban meghatározott pihenõnapon.
(5) Amennyiben a földgázellátásból kikapcsolt lakossági fogyasztó rendezi a földgázkereskedõvel szemben felhalmozott tartozását, a kereskedõ 24 órán belül köteles
kezdeményezni a lakossági fogyasztónak az ellátásba történõ ismételt bekapcsolását.
(6) Az engedélyes a (3) és az (5) bekezdés szerinti kezdeményezésnek köteles haladéktalanul eleget tenni.

(2) Az a gazdálkodó szervezet, amely az együttmûködõ
földgázrendszer szabad kapacitásait nem a Magyar Köztársaság területén lévõ felhasználási hely ellátására használja, kereskedelmi engedély megszerzésére nem köteles.
A Magyar Köztársaság területén történõ átszállítás részletes szabályait külön jogszabály tartalmazza.

30. § A földgázkereskedõ kereskedelmi egyensúlytartásra köteles, jogosult a kereskedelmi egyensúly Üzemi és
Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon történõ helyreállítására, vagy viseli mindazon költségeket,
amelyek a tevékenysége következtében felmerült egyensúlyi eltérésekkel kapcsolatosak.

29. § (1) A felhasználók részére földgázt olyan jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság vagy az Euró-

31. § Ha a földgázkereskedõ lakossági fogyasztót is
ellát, a 36. § rendelkezéseit megfelelõen kell alkalmazni a
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lakossági fogyasztóval megkötésre kerülõ kereskedelmi
szerzõdés vonatkozásában, azzal, hogy a szerzõdés kereskedõ általi egyoldalú módosítása közzétételének és az árváltozás bejelentésének módjára és határidejére a kereskedõ üzletszabályzatában rögzített elõírások az irányadók.

Egyetemes szolgáltatás
32. § (1) Egyetemes szolgáltatást a mûködési engedélyben meghatározott szolgáltatási területen az egyetemes
szolgáltatói engedélyes végezhet. Az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat
– igényük esetén – egyetemes szolgáltatással látja el.
Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a lakossági
fogyasztó és a 20 m3/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkezõ egyéb felhasználó, valamint a
140. § (4)–(5) bekezdésében meghatározott felhasználók,
az ott meghatározott ideig.
(2) Ha e törvény ettõl eltérõen nem rendelkezik, az
egyetemes szolgáltatót az e törvényben és a külön jogszabályban a földgázkereskedõre vonatkozóan meghatározott
jogok illetik és kötelezettségek terhelik.
33. § (1) Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedélyt a Hivatal az engedély iránti kérelemben megjelölt
szolgáltatási területre adja ki, ha a kérelmezõ az e törvényben, és a külön jogszabályokban foglalt feltételeket teljesíti. Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedélyek kiadása során a Hivatal biztosítja, hogy a földgázellátásba
bekapcsolt valamennyi település, településrész, terület
egyetemes szolgáltatással lefedett legyen.
(2) Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó mûködési
engedély az ország egész területére vagy annak meghatározott területi egységére, határozatlan idõre adható ki. Jelen bekezdés alkalmazása szempontjából a legkisebb területi egységet külön jogszabály határozza meg. Egy területi
egységre több egyetemes szolgáltatói engedély is kiadható.
34. § (1) Az egyetemes szolgáltatót a mûködési engedélyében meghatározott szolgáltatási területen lévõ egyetemes szolgáltatást igénylõ jogosultak tekintetében egyetemes szolgáltatási szerzõdéskötési kötelezettség terheli. Az
egyetemes szolgáltató köteles az erre vonatkozó igénybejelentéstõl számított 30 napon belül az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóval a szerzõdést megkötni, és a
szerzõdés megkötését követõ hónap elsõ napján a szolgáltatás nyújtását megkezdeni, ha az egyetemes szolgáltatásra
jogosult felhasználó már csatlakozott a szállító- vagy az elosztóvezetékhez.
(2) Az egyetemes szolgáltatási szerzõdés alapján az
egyetemes szolgáltató köteles a szerzõdés megkötését követõ hónap elsõ napjától kezdõdõen az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak folyamatosan földgázt ér-
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tékesíteni, a felhasználó pedig ennek ellenértékét rendszeresen megfizetni.
35. § Az egyetemes szolgáltató által kötött egyetemes
szolgáltatási szerzõdés alapján az egyetemes szolgáltatás
keretébe tartozik:
a) a külön jogszabályban meghatározott típusú termékcsomagok és árszabások alapján biztosított földgázellátás,
b) az e törvényben és a külön jogszabályban meghatározott szolgáltatási színvonalú ügyfélszolgálat,
c) a védendõ fogyasztóknak e törvény és külön jogszabály alapján nyújtott szolgáltatások.
36. § (1) Az egyetemes szolgáltatási szerzõdésnek legalább a következõket kell tartalmaznia:
a) a szerzõdõ felek megnevezése, természetes személy
esetén a nevének, a születési helyének és idejének, az anyja nevének, valamint a lakcímének, gazdálkodó szervezet
esetén a székhelyének és a cégjegyzékszámának feltüntetésével,
b) a szolgáltatás igénybevételének kezdõ idõpontja,
c) a nyújtott szolgáltatások megnevezése, azoknak a
jogszabályban foglalt rendelkezésekkel összhangban felajánlott minõségi színvonala, valamint az ettõl eltérõ színvonalú szolgáltatás jogkövetkezménye, ideértve az arra
való hivatkozást is, hogy az eltérõ színvonalú szolgáltatás
miatt fizetendõ kötbér megfizetése nem mentesít az okozott kár megtérítése alól,
d) a szolgáltatásnak a szerzõdés megkötésekor érvényes ára,
e) a szolgáltatás díját, valamint a választható fizetési és
elszámolási módokat tartalmazó üzletszabályzat, továbbá
– ha az üzletszabályzat azt nem tartalmazza – a díjak, fizetési és elszámolási módok közötti váltás lehetõségére,
módjára, feltételeire, az igénybe vehetõ kedvezményekre
és az igénybevétel feltételeire vonatkozó aktuális tájékoztatás elérhetõsége,
f) a szerzõdés idõtartama,
g) a szerzõdés meghosszabbításának, megszüntetésének, felmondásának feltételei,
h) a szerzõdésszegés esetei és jogkövetkezményei, különös tekintettel a szolgáltatásból való kikapcsolás részletes feltételeire,
i) a lakossági fogyasztó, illetve egyéb felhasználók panaszai benyújtásának és ügyintézésének lehetõségérõl,
módjáról és határidejérõl való tájékoztatás, valamint a fogyasztóvédelemrõl szóló törvényben meghatározott, a fogyasztói jogvita egyezségen alapuló rendezésének megkísérlésére, továbbá ennek eredménytelensége esetén az ügy
eldöntésére irányuló eljárások kezdeményezésének módja
és feltételei, továbbá
j) a külön díj ellenében nyújtott kiegészítõ, illetõleg
karbantartási szolgáltatások megnevezése és feltételei, ha
az egyetemes szolgáltató ilyet biztosít.
(2) Az egyetemes szolgáltató köteles az egyetemes szolgáltatási szerzõdés üzletszabályzatban meghatározott,
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általa egyoldalúan változtatható feltételeinek várható módosítása esetén, azok hatálybalépése elõtt legalább 30 nappal
a) a módosítás tartalmát legalább egy országos napilapban és legalább egy helyi lapban, legalább 2 alkalommal
közzétenni,
b) a módosítást az ügyfélszolgálati irodákban és honlapján közzétenni,
c) az érintett felhasználókat a tervezett módosítás tartalmáról, valamint a szerzõdés felmondásának lehetõségérõl írásban értesíteni.
(3) Az árváltozás bejelentésére a 107. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.
37. § (1) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó az egyetemes szolgáltatási szerzõdést a bejelentést
követõ második hónap elsõ napjára írásban felmondhatja.
A felmondási jog gyakorlásának feltétele, hogy a felhasználó az egyetemes szolgáltatóval szemben fennálló lejárt
számlatartozását rendezze. Az egyetemes szolgáltató köteles a felmondást a kézhezvételtõl számított három munkanapon belül levélben visszaigazolni. Az egyetemes szolgáltatási szerzõdésben a felek az egyetemes szolgáltatásra
jogosult felhasználóra nézve kedvezõbb felmondási feltételekben is megállapodhatnak. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó felmondási jogát korlátozó vagy kizáró bármely egyéb szerzõdési kikötés semmis.
(2) Az egyetemes szolgáltatáson kívül ellátott, de egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó kezdeményezheti az adott szolgáltatási területen mûködõ egyetemes szolgáltatók bármelyikénél az egyetemes szolgáltatás keretén
belüli földgázellátás biztosítását. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó egyetemes szolgáltatásra vonatkozó igényét köteles az egyetemes szolgáltatóhoz írásban
bejelenteni. Az egyetemes szolgáltató az igénybejelentéstõl számított 3 munkanapon belül köteles a bejelentést levélben visszaigazolni. Az egyetemes szolgáltató az igénybejelentés elfogadását annak igazolásától teheti függõvé,
hogy a felhasználónak nincs az õt korábban ellátó földgázkereskedõvel szemben fennálló lejárt számlatartozása. Az
egyetemes szolgáltató az igénybejelentéstõl számított
30 napon belül köteles az egyetemes szolgáltatási szerzõdést megkötni, és a szerzõdés megkötését követõ hónap
elsõ napján a szolgáltatás nyújtását megkezdeni.
38. § (1) Az egyetemes szolgáltató szerzõdésszegésének minõsül különösen, ha
a) a földgázellátást a szerzõdésben meghatározott idõpontban nem kezdi meg,
b) az általa értékesített gáz jellemzõi nem felelnek meg
a szerzõdésben, a mûszaki elõírásban vagy a szabványban
elõírtaknak,
c) a földgázellátást nem az egyetemes szolgáltatási
szerzõdésben meghatározott módon biztosítja,
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d) a földgázellátás minõségi és szolgáltatási színvonala, az alkalmazott árak az engedélyben vagy az üzletszabályzatban elõírtaknak nem felel meg,
e) nem értesíti az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót az üzletszabályzatban, illetve a szerzõdésben
meghatározott idõben és módon a földgázszállító vagy
földgázelosztó által végzett elõre tervezhetõ karbantartási,
felújítási munkák miatti szünetelés idõpontjáról és várható
idõtartamáról,
f) a földgázellátásból kizárt egyetemes szolgáltatásra
jogosult felhasználó részére az arra okot adó szabálytalanság vagy szerzõdésszegés megszûnését, és az egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználó errõl szóló értesítésének kézhezvételét követõ 2 munkanapon belül az ellátást
nem folytatja,
g) olyan fogyasztásmérõ berendezésen keresztül szolgáltat és számláz, amely érvényes hitelesítéssel nem rendelkezik.
(2) Az egyetemes szolgáltató köteles a felhasználók részére kötbért fizetni az (1) bekezdés szerinti szerzõdésszegés esetén.
(3) Az egyetemes szolgáltatási szerzõdés létrejöttének
módját, megszûnésének és a szerzõdés nélküli vételezés
eseteit, a szerzõdésszegés és a szerzõdés nélküli vételezés
jogkövetkezményeit a Kormány rendeletben, és – ezzel
összhangban – az engedélyes az üzletszabályzatában határozza meg.
39. § Az egyetemes szolgáltatás megkezdésének és a tevékenység folytatásának feltétele, hogy az engedélyes legalább a következõ 3 gázévre rendelkezzen a szolgáltatási
területén lévõ – általa ellátott – egyetemes szolgáltatásra
jogosult felhasználók garantált ellátási szintje figyelembevételével megállapított gázévenkénti gázfogyasztásnak
megfelelõ, külön rendeletben meghatározott mértékû kereskedelmi szerzõdésben lekötött földgázforrással, valamint a várható téli napi csúcsfogyasztásuk külön rendeletben meghatározott idõtartamon keresztül történõ kielégítéséhez szükséges mértékû hazai földgáztárolóban elhelyezett földgázkészlettel, vagy a Hivatal által jóváhagyott
egyenértékû forrás készlettel.
40. § Az egyetemes szolgáltatást nyújtani szándékozó
részére a földgázelosztó az engedélykérelem benyújtását
megelõzõen és kizárólag ebbõl a célból, a 39. §-ban elõírtak teljesítéséhez köteles a gázforgalomról adatot, információt biztosítani.

Végsõ menedékes szolgáltatás
41. § (1) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó földgázkereskedõ gazdasági-pénzügyi
ellehetetlenülése, fizetésképtelensége következik be és
földgázbeszerzése ellehetetlenül, vagy a Hivatal a mûkö-

5610

MAGYAR KÖZLÖNY

dési engedélyét visszavonta és ezáltal az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók földgázzal történõ ellátása
veszélybe kerül, az érintett egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók földgázellátását a Hivatal által – külön
jogszabály alapján – kijelölt végsõ menedékes földgázkereskedõ biztosítja.
(2) A végsõ menedékes földgázkereskedõt a Hivatal az
egyetemes szolgáltatók közül jelöli ki. Amennyiben az
(1) bekezdés szerint érintett egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására egyetemes szolgáltató nem
jelölhetõ ki, a Hivatal a végsõ menedékes földgázkereskedõt a földgázkereskedõk közül jelöli ki. A kijelölés a külön
jogszabályban meghatározott feltételek teljesüléséig, de
meghatározott idõtartamra érvényes.
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(5) A felszámoló nem gyakorolhatja a Csõdtv.
47. §-ának (1) bekezdésében meghatározott azonnali hatályú felmondás, illetõleg elállás jogát a földgázkereskedõ
adós felhasználókkal kötött földgáz kereskedelmi szerzõdései, valamint az azok szerzõdésszerû teljesítéséhez
szükséges szerzõdések tekintetében. A felhasználókkal
kötött földgáz kereskedelmi szerzõdések, valamint az azok
szerzõdésszerû teljesítéséhez szükséges szerzõdések felmondására vonatkozó részletes szabályokat a Kormány
rendeletben állapítja meg.

(3) A végsõ menedékes kijelölését követõen a Hivatal a
korábbi földgázkereskedõ engedélyét visszavonja.

(6) A felszámoló a földgázkereskedõ adós vagyonának
a Csõdtv. 48. §-a szerinti nem pénzbeli betétként történõ
rendelkezésre bocsátására, valamint a Csõdtv. 49. §-a szerinti értékesítésére vonatkozó jogait annyiban gyakorolhatja, amennyiben az nem veszélyezteti a felhasználók
földgáz ellátását vagy az ahhoz szükséges eszközrendszer
és földgázmennyiség rendelkezésre állását.

42. § Annak érdekében, hogy a végsõ menedékes szolgáltatás idõben biztosítható legyen, a Hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri a földgázkereskedõk földgázpiaci
tevékenységét. A földgázkereskedõk kötelesek az ehhez
szükséges – a Hivatal által elõírt – adatokat szolgáltatni.

(7) A földgázt értékesítõ engedélyes adós egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználókkal kötött földgáz-értékesítési szerzõdéseinek teljesítéséhez szükséges
szerzõdésekbõl eredõ költségek a Csõdtv. értelmében az
adós gazdasági tevékenységének ésszerû befejezésével
kapcsolatos költségnek tekintendõk.

43. § A végsõ menedékes szolgáltatásra vonatkozó részletes rendelkezéseket, a kijelölést, a végsõ menedékes
szolgáltatási szerzõdés tartalmát, megszûnésének eseteit,
valamint a kijelölési eljárás szabályait a Kormány – a
csõdeljárásról és felszámolásról szóló 1991. évi XLIX.
törvény (a továbbiakban: Csõdtv.) rendelkezéseivel összhangban – rendeletben szabályozza.
44. § A végsõ menedékes kereskedõ tevékenységére
– eltérõ rendelkezés hiányában – az egyetemes szolgáltatásra és a kereskedelemre vonatkozó rendelkezések megfelelõen alkalmazandók.
45. § (1) A végsõ menedékes szolgáltatás jogintézményének alkalmazhatósága érdekében a földgázkereskedõk
esetében a Csõdtv.-t az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A földgázkereskedõ gazdálkodó szervezet vezetõje
a csõdeljárás vagy a felszámolási eljárás lefolytatása iránti
kérelmének bírósághoz történõ benyújtásával egyidejûleg,
illetve a hitelezõ által kezdeményezett felszámolási eljárás
esetén a bíróság által küldött értesítés kézhezvételét követõen haladéktalanul tájékoztatja a Hivatalt.
(3) A bíróság a földgázkereskedõ adóssal szembeni felszámolási eljárásnak a Csõdtv. 22. §-ának (2) bekezdése
szerinti hivatalból történõ megindítása esetén az eljárás
megindításával egyidejûleg tájékoztatja a Hivatalt.
(4) A bíróság a földgázkereskedõ adós felszámolásának
elrendelésérõl a Csõdtv. 29. §-ában felsoroltakon kívül a
Hivatalt is értesíti.

Szervezett földgázpiac
46. § A szervezett földgázpiaci tevékenységre és a tevékenység engedélyezésére – az e törvényben meghatározottakkal összhangban – külön törvény rendelkezései irányadók. A szervezett földgázpiac mûködtetése e törvény szerint engedélyköteles tevékenység.
47. § (1) A szervezett földgázpiac mûködtetõje az adásvételek lebonyolítását folyamatosan, elektronikus felületen biztosító kereskedési rendszert üzemeltet, amelyhez a
földgázkereskedõk, a saját jogon eljáró felhasználók, a
földgáztermelõk, és a rendszerüzemeltetõk jogosultak
hozzáférni.
(2) A szervezett földgázpiacot mûködtetõ engedélyes
köteles az üzleti titoknak minõsülõ információk bizalmas
kezelését biztosítani. A mûködés feltételeit, valamint az
adás-vételi ügyletben résztvevõk jogait és kötelezettségeit
külön jogszabály tartalmazza. A szervezett földgázpiaci
tevékenységnek a piaci szereplõk számára átláthatónak és
diszkriminációmentesnek kell lennie.
(3) A szervezett földgázpiachoz történõ hozzáférésre és
az ügyletek lebonyolítására az erre jogosult piaci szereplõ
a szervezett földgázpiaci engedélyessel szerzõdést köt.
48. § (1) A szervezett földgázpiacot mûködtetõ részvénytársaságban az e törvény szerinti engedélyes tulajdoni
hányada vagy szavazatainak száma – a (4) bekezdésben
foglalt kivétellel – nem haladhatja meg a társaság alaptõkéjének vagy a leadható szavazatok számának 10%-át.
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(2) A szervezett földgázpiacot mûködtetõ részvénytársaságban az e törvény szerinti engedélyes és kapcsolt vállalkozásai tulajdoni hányadainak vagy szavazatainak (3) bekezdés
szerint számított összege nem érheti el a társaság alaptõkéjének vagy a leadható szavazatok számának 50%-át.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott hányad számítása
során a részvényes tulajdoni hányadának vagy szavazati
arányának a részvényes és kapcsolt vállalkozásai tulajdoni
hányadainak vagy szavazatainak összegét kell tekinteni.
Tulajdoni hányad a tulajdonolt részvények névértéke
összegének a társaság alaptõkéjéhez viszonyított százalékos formában kifejezett aránya.
(4) A rendszerirányító tulajdoni hányada nem haladhatja meg a társaság alaptõkéjének vagy a leadható szavazatok számának 30%-át.
49. § Földgázellátási zavar és válsághelyzet esetén, legfeljebb annak idõtartamára a Hivatal jogosult a szervezett
földgázpiacon folyó kereskedést a külön törvényben meghatározott módon felfüggeszteni.

Vezetékes PB-gáz szolgáltatás
50. § (1) A vezetékes PB-gáz szolgáltató a mûködési engedélyében meghatározott településeken, településrészeken, területeken a propán-, butángázok és ezek elegyeibõl
álló gázokkal a vele szerzõdést kötõ felhasználók részére
gázelosztási szolgáltatást és gázértékesítést végez.
(2) A vezetékes PB-gáz szolgáltatót a vele szerzõdést kötõ
felhasználók tekintetében ellátási kötelezettség terheli.

5611

kos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezetéken kapacitást
értékesíteni.
54. § (1) Az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték Magyar Köztársaság államhatárán belüli szakaszán a szabad kapacitás igazolt felhasználói igény nélkül is
leköthetõ. A lekötött, de fel nem használt kapacitás értékesítésére az 1775/2005/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletben foglaltak irányadók.
(2) Az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték Magyar Köztársaság államhatárán belüli szakaszának tulajdonosa a Magyar Köztársaság államhatárán belüli
vezetékszakasz kapacitását kizárólag az egyablakos kapacitás értékesítõ részére adhatja el vagy adhatja át, az e
tárgyban a Hivatal által kiadott felmentésben foglaltaknak
megfelelõen. Az egyablakos kiszolgálású nemzetközi
szállítóvezeték Magyar Köztársaság államhatárán belüli
szakaszán lévõ kapacitásra a felmentésében meghatározott
mértékig nem vonatkoznak az e törvényben szabályozott
hozzáférési, árszabályozási és árfelügyeleti szabályok.
(3) Az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték és az együttmûködõ földgázrendszer kapcsolódása
esetén az egyablakos kapacitásértékesítõ és a csatlakozó
rendszerüzemeltetõk kötelesek együttmûködési szerzõdést kötni.

III. Fejezet
A FÖLDGÁZPIACI VERSENY ELÕSEGÍTÉSE
Jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyes

51. § (1) A vezetékes PB-gáz szolgáltatási tevékenység
gyakorlásához a gázszolgáltatónak rendelkeznie kell az elosztóvezeték hálózat többségi tulajdonával – amely esetben a gázszolgáltató által üzemeltetett teljes eszközvagyon
könyvszerinti értékét kell figyelembe venni – vagy érvényes üzemeltetési szerzõdéssel.
(2) A vezetékes PB-gáz szolgáltatónak rendelkeznie kell
továbbá adatforgalmi és információs rendszerrel, mérõ és
adatátviteli eszközökkel, az elosztóvezetékek folyamatos felügyeletét ellátó, valamint a karbantartást, és az üzemzavar elhárítást irányító szervezetekkel és ügyfélszolgálattal.
52. § A PB-gáz szolgáltató elosztási tevékenységére e
törvény földgázelosztásra vonatkozó, míg értékesítési tevékenységére a földgáz-kereskedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni. Ezek részletes
szabályait külön jogszabály tartalmazza.

Egyablakos kapacitásértékesítés
53. § Az egyablakos kapacitásértékesítõ a mûködési engedélyében meghatározottak szerint jogosult az egyabla-

55. § (1) A Hivatal a hatásos piaci verseny elõsegítése, a
piaci erõfölénnyel való visszaélés megelõzése, valamint a
felhasználók érdekeinek védelme céljából piacelemzést
köteles végezni az alábbi piacokon:
a) földgáz-nagykereskedelem,
b) földgáz-kiskereskedelem.
(2) Ha a piacelemzés alapján valamely azonosított
piacon a verseny nem kellõen hatékony, a Hivatal jelentõs
piaci erõvel rendelkezõ engedélyesként azonosíthatja azt
az engedélyest, aki piaci erõfölényben, azaz olyan piaci
helyzetben van, amely lehetõvé teszi, hogy tevékenységét
a versenytársaitól, a tevékenysége végzésével összefüggõ
szerzõdésekben részes más engedélyesektõl és vállalkozásoktól, valamint végsõ soron a felhasználóktól nagymértékben függetlenül folytassa. A Hivatal az eljárása alapján
meghozott határozatát honlapján közzé teszi.
(3) A jelentõs piaci erõ megállapítása során a Hivatal
figyelembe veszi:
a) az engedélyesnek az adott piac földrajzi területén, illetve a kapcsolódó piacokon való jelenlétét, ha az adott
érintett piac és a kapcsolódó piac közötti kapcsolatból eredõen az engedélyes az egyik piacon fennálló gazdasági
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erejét átviheti a másik piacra, és ezzel gazdasági erejét erõsítheti,
b) az engedélyes méretét és piaci részesedését az adott
piacon,
c) az engedélyes és az általa a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi
LVII. törvény szerint irányított vállalatok, az õt irányító
vállalat, vagy az engedélyest irányító vállalat által irányított vállalatok tevékenységi körét, a vertikális integrációt
és az azonosított piacok kapcsolódási sajátosságait, a termékdiverzifikációt, valamint a csomagban értékesíthetõ
termékek, szolgáltatások körét,
d) a piacralépési korlátokat és a növekedési és terjeszkedési korlátokat,
e) a kiegyenlítõ vásárlóerõ hiányát, vagy alacsony
szintjét,
f) a lehetséges verseny hiányát,
g) a méret- és tevékenység-gazdaságosságot.
(4) A piacok területi meghatározására, valamint a piaci
verseny hatékonyságának elemzésére, a nem kellõen hatékony piacokon a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyesek azonosítására, valamint az 58. § és az 59. § szerinti
kötelezettségek tartalmára, alkalmazási feltételeire vonatkozó további elõírásokat külön jogszabály tartalmazza.
56. § A Hivatal az azonosított jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyesekre az 58. § és az 59. §, valamint a külön
jogszabály rendelkezései szerint meghatározott kötelezettségek közül az adott piacon a kellõen hatékony verseny kialakulásának elõsegítéséhez igazodó, indokolt és arányos mértékû kötelezettséget vagy kötelezettségeket írhat elõ.
57. § (1) A Hivatal a piacelemzést az érintett piacokon
szükség szerint, de legalább az elõzõ piacelemzési eljárás
befejezését követõ 3 éven belül ismételten elvégzi.
(2) Amennyiben valamely érintett piacon fennálló verseny
megítélése szempontjából jelentõs körülmény jut tudomására, a Hivatal a piacelemzést haladéktalanul lefolytatja.
(3) A piacelemzés lefolytatását az adott érintett piacon
engedéllyel rendelkezõ piaci szereplõ is kérelmezheti, ha
az adott piacon a verseny körülményei a legutolsó piacelemzés óta lényegesen és alapvetõen megváltoztak, valamint a Hivatal legutolsó vonatkozó határozatának meghozatala óta legalább egy év eltelt.
(4) A (3) bekezdésben foglalt kérelem elbírálásakor a
Hivatal értékeli a piacelemzés lefolytatásának szükségességét, valamint erre vonatkozóan állásfoglalást kér a Gazdasági Versenyhivataltól. A piacelemzés lefolytatását elutasító határozatot részletesen indokolni kell.
58. § (1) A Hivatal az 55. § (1) bekezdése szerinti piacokon a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyes számára
a hatékony és a fenntartható verseny elõmozdítása, valamint a felhasználói érdekek védelme érvényesítéséhez
szükséges mértékben
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a) meghatározott információk – így különösen számviteli és mûszaki információknak, értékesítési szerzõdések
meghatározott adatainak, a szolgáltatás nyújtás és igénybevétel feltételeinek, valamint az árak – nyilvánosságra
hozatalára vonatkozó és az átlátható mûködést biztosító
kötelezettségeket írhat elõ,
b) az egyenlõ elbánás biztosítására vonatkozó kötelezettségeket, különösen a szerzõdések lényeges tartalmi
elemei körében alkalmazott indokolatlan megkülönböztetés megszüntetését – ideértve olyan árak, fizetési határidõk, megkülönböztetõ eladási-, vételi feltételek vagy
módszerek alkalmazását, amelyek egyes üzletfeleknek
hátrányt okoznak a versenyben, valamint a szerzõdéskötés
olyan kötelezettségek vállalásától történõ függõvé tételét,
amelyek természetüknél fogva vagy a szokásos szerzõdési
gyakorlatra figyelemmel nem tartoznak a szerzõdés tárgyához – írhatja elõ, ha az engedélyes az azonos jellegû
ügyletek tekintetében a szerzõdéses feleket megkülönbözteti,
c) árkorlátok vagy költségalapú árképzés alkalmazására vonatkozó kötelezettséget írhat elõ, melynek során költségszámítási és díjképzési módszer alkalmazását, illetve a
díjak ellenõrizhetõségének feltételeit is meghatározhatja,
ha a hatékony verseny hiánya azt eredményezheti, hogy az
érintett engedélyes indokolatlanul magas vagy alacsony
díjakat alkalmazhat. A költségalapú árképzés alkalmazására vonatkozó kötelezettségek kezdeményezésénél és
meghatározásánál figyelembe kell venni az engedélyesi
tevékenység végzésével összefüggésben felmerült költségeket, befektetéseket, és biztosítani kell ezek méltányos
– az üzleti kockázatot figyelembe vevõ – megtérülését.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettség esetén a kötelezett engedélyes a Hivatal – határidõ tûzésével
tett – felhívására köteles tájékoztatást adni az (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó adatokról. Ha az engedélyes az adatszolgáltatási kötelezettségének határidõben nem tesz eleget vagy
valótlan adatot közöl, eljárási bírság kiszabásának van
helye.
59. § (1) Az 55. § (1) bekezdés a) pontja szerinti piacon
jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyes számára a Hivatal átlátható értékesítési kötelezettséget írhat elõ. Az értékesítésre kerülõ földgáz mennyiségét és az értékesítés
feltételeit a Hivatal hagyja jóvá.
(2) A Hivatal az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
piacon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyesnek
elõírja az átláthatóság biztosítása érdekében a határozatában foglaltaknak megfelelõ bontású és részletezettségû
– így különösen a szolgáltatási árat, a fizetési formákat, valamint a szolgáltató-váltáshoz kapcsolódó ügyintézési kötelezettségeket tartalmazó – mintaajánlat készítését. A
mintaajánlat készítésére köteles engedélyes a jogszabályban meghatározott, illetõleg a piacelemzést követõen a Hivatal által meghatározott feltételekkel közzétett minta-
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ajánlatához annak hatálya alatt kötve van, attól a másik
szerzõdõ fél beleegyezésével sem térhet el.

csatlakozásra és a rendszerhasználatra külön jogszabályban elõírt mûszaki-gazdasági feltételeket.

(3) A Hivatal az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
piacon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyes számára az 58. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettség céljának elérése érdekében megtilthatja
a) az engedélyesnek a számvitelrõl szóló 2000. évi
C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti kapcsolt vállalkozása versenyhelyzetének javítása érdekében a kapcsolt
vállalkozás versenytársaival szemben indokolatlanul magas árak alkalmazását,
b) a versenytársak piacra lépését vagy a versenyt akadályozó, nem a versenytársakéhoz viszonyított nagyobb
hatékonyságon alapuló, indokolatlanul alacsony árak alkalmazását,
c) az egyes felhasználók indokolatlan megkülönböztetését, vagy
d) az indokolatlan árukapcsolás alkalmazását.

(2) A felhasználó a külön jogszabályban meghatározott
feltételek szerint jogosult:
a) a földgázkereskedõtõl,
b) a földgáztermelõtõl – saját termelése mértékéig –,
c) a szervezett földgáz piacon,
d) a földgáz határon keresztül történõ beszállítása útján
saját fogyasztására földgázt vásárolni.

(4) Az 55. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti
piacon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyesnek – ha
az engedélyes vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás
tagja – a 121. § szerinti szétválasztási kötelezettségeken túl a
Hivatal elõírhatja az integrált földgázipari vállalkozás olyan
belsõ átszervezését, hogy az engedélyesnek ne legyen részesedése földgázszállítói vagy földgázelosztói engedéllyel rendelkezõ gazdasági társaságban.
60. § A földgáz nagykereskedelmi piacon jelentõs piaci
erõvel rendelkezõ szereplõk részére a Hivatal ellátási kötelezettséget írhat elõ az egyetemes szolgáltatók földgázellátásának biztosítása érdekében.
61. § Az 55. § szerinti piacelemzés elvégzésével kapcsolatban a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyesek
azonosításával és a rájuk vonatkozó kötelezettségek elõírásával kapcsolatos eljárások során a Hivatal a versenyhatósággal együttmûködik, szakmai álláspontját figyelembe
veszi, ha attól eltér, annak indokait a határozat indokolásában megjelöli.

IV. Fejezet
FELHASZNÁLÓK, FOGYASZTÓVÉDELEM
A felhasználók jogai, felhasználói panaszok
62. § (1) Minden felhasználó jogosult az e törvényben,
külön jogszabályban, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban, az üzletszabályzatokban, valamint a Hivatal által
kiadott határozatokban elõírt minõségben, átlátható,
összehasonlítható, ésszerû, a felhasználó által igénybe vett
földgázfogyasztáshoz igazodó pénzügyi és mûszaki feltételek szerint csatlakozási szerzõdés alapján szállító- és elosztóvezetékhez csatlakozni, ha a felhasználó vállalja a

(3) Ha a felhasználó, külön jogszabályban meghatározott módon földgázkereskedõt – beleértve a termelõt is –
kíván váltani, annak lebonyolítását a rendszerüzemeltetõk
és az érintett földgázkereskedõk és termelõk térítésmentesen végzik.
63. § (1) Az egyetemes szolgáltató a lakossági fogyasztók bejelentéseinek intézésére, panaszainak kivizsgálására, orvoslására és a lakossági fogyasztók tájékoztatására
köteles ügyfélszolgálatot mûködtetni telefonos és elektronikus eléréssel, valamint az ügyfelek részére nyitva álló
helyiségben.
(2) Az ügyfélszolgálat mûködési rendjét, félfogadási
idejét az egyetemes szolgáltató úgy köteles megállapítani,
és mûködése feltételeirõl úgy köteles gondoskodni, hogy
az lehetõvé tegye a lakossági fogyasztók jogainak megfelelõ érvényesítését. Ezen kötelezettség keretein belül az
egyetemes szolgáltató köteles különösen:
a) minden ügyfélszolgálati irodát a hét legalább egy
napján este 20 óráig nyitva tartani,
b) elektronikusan és telefonon keresztül is lehetõvé
tenni a lakossági fogyasztók számára a személyes ügyintézés idõpontjának elõzetes lefoglalását.
(3) Az ügyfélszolgálati irodák elhelyezését a tömegközlekedéssel történõ elérés és az ellátott lakossági fogyasztók számának szempontjaira figyelemmel kell kialakítani,
azzal, hogy az egyetemes szolgáltató a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi
CVII. törvény mellékletében felsorolt kistérségenként legalább egy ügyfélszolgálati irodát köteles létesíteni. Azon
kistérségekben, ahol az egyetemes szolgáltatás keretében
ellátott felhasználók száma nem haladja meg a 10 000-et,
az egyetemes szolgáltató jogosult több, egymással szomszédos kistérségre kiterjedõ összevont ügyfélszolgálatot
mûködtetni. A fõváros területén a lakossági fogyasztók
arányában létesítendõ ügyfélszolgálatok minimális számát
külön jogszabály, az ügyfélszolgálatok elhelyezésére és
mûködtetésére vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály és az üzletszabályzat tartalmazza.

Eljárás a lakossági fogyasztókkal szembeni
jogsértésekkel kapcsolatban
64. § (1) Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre
vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történõ, fizeté-
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si késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követõen a felhasználó ellátásba történõ ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések lakossági fogyasztókkal szembeni
megsértése esetén – a Hivatal 127. § m) pontja szerinti hatáskörének tiszteletben tartása mellett – a fogyasztóvédelmi hatóság jár. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására a
fogyasztóvédelemrõl szóló törvényt kell alkalmazni azzal,
hogy az e törvény szerinti lakossági fogyasztó a fogyasztóvédelemrõl szóló törvény alkalmazásában fogyasztónak
minõsül akkor is, ha nem természetes személy.
(2) A 36. § (2) bekezdésében, valamint a 107. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések lakossági fogyasztókkal
szembeni megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság
jogosult. A hatóság eljárására a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az e törvény szerinti lakossági fogyasztó a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény alkalmazásában fogyasztónak minõsül akkor is, ha
nem természetes személy.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti rendelkezések a fogyasztóvédelemrõl szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.
(4) Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre vonatkozó rendelkezések lakossági fogyasztónak
nem minõsülõ felhasználókkal szembeni megsértése esetén a Hivatal jár el.

Védendõ fogyasztók
65. § (1) A lakossági fogyasztók körébõl a védendõ fogyasztók a védelemre jogosító, külön jogszabályban meghatározott tulajdonságuk alapján szociálisan rászoruló
vagy fogyatékkal élõ fogyasztóként részesülhetnek a földgázkereskedõ és a földgázelosztók által nyújtott, külön
jogszabályban meghatározott elbánásban és kedvezményben.
(2) A szociálisan rászoruló fogyasztót különösen az
alábbi kedvezmények illethetik meg:
a) részletfizetés,
b) fizetési haladék,
c) elõre fizetõ mérõ,
d) késleltetett kikapcsolás.
(3) A szociálisan rászoruló fogyasztók körét, a védendõ
fogyasztói körbe tartozás igazolásának módját, valamint a
késleltetett kikapcsolás, a részletfizetés, a fizetési haladék,
az elõre fizetõ mérõhöz jutás, az elõre fizetõ mérõ felszerelése kötelezõ felajánlásának, és az egyéb kedvezmények
igénybevételének feltételeit a Kormány rendeletben határozza meg.
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(4) A fogyatékkal élõ fogyasztókat különösen a méréssel, a leolvasással, a számlázással és a díjfizetési módokkal
kapcsolatosan igényeiknek megfelelõ, különleges bánásmódban kell részesíteni. A különleges bánásmódra vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.
(5) Ha a védendõ fogyasztó a részletfizetési lehetõség
vagy a kapott fizetési haladék ellenére sem rendezi a tartozását, a további vételezést a földgázkereskedõ elõre fizetõ
mérõ felszereléséhez kötheti. A kereskedõ az elõre fizetõ
mérõ felszerelését köteles a védendõ fogyasztó számára
felajánlani azzal a tájékoztatással, hogy a mérõ, illetve annak felszerelése térítésmentes. A védendõ fogyasztók esetében az elõre fizetõ mérõ felszerelésének költségei a földgázkereskedõt terhelik. Az elõre fizetõ mérõ használatával
vételezett földgáz ára nem haladhatja meg azt az árat, amelyet a védendõ fogyasztó a földgáz kereskedelmi szerzõdése alapján, az elõre fizetõ mérõ hiányában fizetne.
(6) Az a lakossági fogyasztó, aki a (2) és a (4) bekezdésben foglaltaknak egyaránt megfelel, egyidejûleg jogosult
igénybe venni a (2) és a (4)–(5) bekezdés szerinti kedvezményeket.
66. § (1) Az érintett engedélyes a kedvezmények biztosítása érdekében a mûködési területén, az egyes felhasználási helyeken vételezõ védendõ fogyasztókról nyilvántartást vezet, amelybõl egyértelmûen megállapítható, hogy a
lakossági fogyasztó a kedvezmények melyik körére
[65. § (2) és (4)–(5) bekezdés] jogosult és ezek közül melyek igénybevételét kérte.
(2) A védendõ fogyasztói körbe tartozás igazolására a
védendõ fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító
szerv – a védendõ fogyasztó kérelmére – igazolást ad ki arról, hogy a kérelem benyújtásakor a védendõ fogyasztó részesül az adott ellátásban.
(3) Az ellátást megállapító szerv az igazoláson köteles
feltüntetni, hogy az igazolás mely felhasználási helyen történõ felhasználásra került kiadásra. Ugyanazon fogyasztónak egyidejûleg csak egy felhasználási hely tekintetében
adható ki igazolás.
(4) A nyilvántartásba történõ felvételt az érintett engedélyes ügyfélszolgálatán a lakossági fogyasztónak kell
kérnie. A kérelemben meg kell jelölnie, hogy milyen e törvényben, valamint 65. § (3) és (4) bekezdése szerinti kormányrendeletben meghatározott különleges bánásmód
vagy kedvezmény illeti meg és azok közül melyikre tart
igényt. A kérelemhez csatolnia kell a védendõ fogyasztói
körbe tartozás igazolására szolgáló – a (2) bekezdésben
valamint a 65. § (3) bekezdése szerinti kormányrendeletben meghatározott – iratokat. A nyilvántartásba történt felvételrõl a lakossági fogyasztót 8 napon belül írásban tájékoztatni kell.
(5) A nyilvántartásban kizárólag az érintett védendõ fogyasztó neve, felhasználási helyének címe, ügyfél azono-
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sítója, a 65. § (2) vagy (4) bekezdésére történõ utalás, a
65. § (4)–(5) bekezdés szerinti különleges bánásmód esetén annak formája, a védendõ fogyasztó által igénybe vehetõ kedvezmények szerepelnek.
(6) A nyilvántartásba történt felvételt követõen a védendõ fogyasztó köteles minden év március 31-ig – a (2) bekezdés szerinti igazolással – igazolni, hogy továbbra is részesül azon ellátásban, amely alapján védendõ fogyasztónak minõsül. Nem kell évenkénti igazolást benyújtania
azon fogyatékkal élõ fogyasztónak, akinek állapotában
– orvosi szakvéleménnyel igazolhatóan – nem várható jelentõs javulás. Ha a védettségét megalapozó körülmények
megváltozása folytán a lakossági fogyasztó már nem jogosult a 65. § (2) vagy a (4)–(5) bekezdésében foglalt kedvezményekre, adatait a rögzítéstõl számított 5 évig meg
kell õrizni.
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felhasználó vállalja a külön jogszabályban meghatározott
mértékû csatlakozási díj megfizetését.
(4) A rendszerüzemeltetõk felelõsek azért, hogy az általuk üzemeltetett szállító- és elosztóvezeték közép-, illetve
hosszú távon alkalmas legyen a csatlakozási szerzõdésekben, és más rendszerüzemeltetõknek adott kapacitásnyilatkozatban meghatározott igények kielégítésére.
68. § A felhasználók együttmûködõ földgázrendszerre
történõ csatlakozásának mûszaki-gazdasági feltételeit a
külön jogszabályban meghatározottak szerint kell megvizsgálni. A felhasználó vásárolt kapacitását, a vásárolt
kapacitás igénybevételének feltételeit a felhasználó és az
érintett rendszerüzemeltetõ a csatlakozási szerzõdésben
köteles rögzíteni.

(7) Az egyetemes szolgáltató és a földgázelosztó köteles
a nyilvántartásba történõ felvételt követõ legkésõbb 10 napon belül a védendõ fogyasztóval a szerzõdést megkötni és
a szerzõdés megkötését követõ hónap elsõ napján a szolgáltatás nyújtását megkezdeni.

69. § Abban az esetben, ha a felhasználó az elosztóvezetékhez csatlakozik, a földgázelosztó köteles a földgázszállítónál eljárni a szükséges földgáz szállítási kapacitás biztosítása érdekében. A földgázszállító és a földgázelosztó
csatlakozással kapcsolatos együttmûködésének szabályait
és részletes feltételeit külön jogszabály határozza meg.

V. Fejezet

70. § A bányászattal felszínre hozott földgázt, a földgáz
minõségû biogáz és egyéb gázfajtákat elõállító termelõknek a szállító- és az elosztóvezetékekhez történõ csatlakozását kiemelten kell kezelni. A szállító- és az elosztóvezetékekhez való csatlakozás feltételeit, a betáplált gázok minõségi követelményeit, az átvételre és a mérésre vonatkozó elõírásokat e törvény, valamint külön jogszabály rendelkezései határozzák meg.

CSATLAKOZÁS, HOZZÁFÉRÉS, KAPACITÁSLEKÖTÉS
A szállító- és az elosztóvezetékhez való csatlakozás
67. § (1) A földgázszállító a földgázszállító vezetékre
vonatkozóan, a földgázelosztó a mûködési területén köteles a földgázellátásba történõ bekapcsolás iránti igényt teljesíteni, kivéve, ha
a) a csatlakozásnak mûszaki akadálya van,
b) a csatlakozás jogszabályba ütközik,
c) a felhasználói igénnyel jelentkezõ a 108. § (1) bekezdésében meghatározott csatlakozási díj megfizetését, valamint a csatlakozás külön jogszabályban meghatározott feltételeit nem vállalja,
d) az igény kielégítését külön jogszabályban meghatározott hatósági engedély hiánya akadályozza.
(2) A földgázszállító és a földgázelosztó a szállító-, illetõleg az elosztóvezetékekhez való csatlakozást egy adott
csatlakozási pontra a szállító-, illetõleg az elosztóvezeték
mûszaki jellemzõire tekintettel megtagadhatja. Ha a földgázszállító vagy a földgázelosztó az (1) bekezdés a) pontjára való hivatkozással tagadta meg a csatlakozást, meg
kell határozni azokat a feltételeket, amelyek teljesülése
esetén a csatlakozás biztosítható.
(3) Ha a földgázszállító vagy a földgázelosztó elutasítja
a szállító-, illetõleg az elosztóvezetékhez való csatlakozás
iránti igényt, az igénybejelentõ panaszával a Hivatalhoz
fordulhat. A Hivatal a panasz kivizsgálását követõen dönt
a csatlakozás kérdésében, és kötelezheti az érintett rendszerüzemeltetõt a csatlakozási kérelem teljesítésére, ha a

Kapacitáslekötés és az együttmûködõ
földgázrendszerhez való hozzáférés
71. § (1) Az elosztóvezetékhez csatlakozó felhasználó
jogosult saját felhasználása mértékéig, de legfeljebb vásárolt kapacitásáig a külön jogszabályban elõírt módon azon
az elosztóvezetéken, amelyhez csatlakozott, kapacitást lekötni.
(2) A szállítóvezetékhez csatlakozó felhasználó jogosult saját felhasználása mértékéig, de legfeljebb vásárolt
kapacitásáig a külön jogszabályban elõírt módon azon a
szállítóvezetéken, amelyhez csatlakozott kapacitást lekötni.
(3) A felhasználónak az adott felhasználási helyen a vásárolt kapacitását és a lekötött kapacitását az a rendszerüzemeltetõ köteles nyilvántartani, amelynek szállító- és elosztóvezetékéhez a felhasználó csatlakozott. A felhasználó kérésére a vásárolt kapacitásról és a lekötött kapacitásról, valamint a felhasználói profilba történõ besorolásról a
rendszerüzemeltetõ köteles igazolást kiadni.
(4) Ha a felhasználót földgázkereskedõ látja el, a felhasználó a kereskedelmi szerzõdésben a szerzõdés idõtar-
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tamára, saját fogyasztása mértékéig, átengedheti a lekötött
kapacitás feletti rendelkezési jogot a földgázkereskedõ részére.
(5) Ha az elosztóvezetékhez kapcsolódó felhasználó határon keresztül történõ beszállítás útján vételez földgázt,
vagy földgáztermelõtõl vásárol, a szállítóvezetéken – a
földgázszállítóval történt egyeztetést követõen – a külön
jogszabály szerint meghatározott mértékû kapacitás lekötésre jogosult.
(6) Ha a felhasználót földgázkereskedõ látja el, a földgázkereskedõ a külön jogszabályban meghatározott módon jogosult a felhasználó leköthetõ kapacitását a szállítóés az elosztóvezetéken, valamint a tárolónál lekötni.
(7) A rendszerhasználók a külön jogszabályban meghatározott allokációs szabályok szerint jogosultak a szállító
rendszeren rendelkezésre álló kapacitásukat a földgáztárolókban, a határkeresztezõdéseken és a termelõnél lekötni.
(8) Kereskedõváltás esetén az érintett földgázkereskedõk, a külön jogszabályban meghatározottak szerint
egyeztetnek a rendszerüzemeltetõkkel a felhasználó lekötött kapacitása földgázkereskedõk közötti átadásának részletes feltételeirõl. Az engedélyesek kötelesek az egyeztetéseket úgy lefolytatni, hogy a kereskedõváltás az igénybejelentéstõl számított legkésõbb 30 napon belül megtörténjen. Az egyeztetések eredménytelensége esetén a felhasználó a Hivatalhoz fordulhat és kezdeményezheti a kapacitásátadásról történõ döntést. A Hivatal 15 napon belül
köteles határozatban dönteni a kapacitáslekötésekrõl.
(9) A földgáztermelõ jogosult az általa termelt gáz
Magyar Köztársaság területérõl történõ kivitele érdekében
– annak mértékéig – kapacitást lekötni, melyre a kapacitáslekötés és hozzáférés szabályait kell megfelelõen alkalmazni.
72. § (1) A rendszerhasználók a szállító- és az elosztóvezetékeken, illetve a földgáztárolókban, határkeresztezõdéseken és a termelõknél lekötött, de fel nem használt kapacitásukat továbbértékesíthetik, errõl azonban kötelesek
az érintett rendszerüzemeltetõt értesíteni. A továbbértékesítés szabályait külön jogszabály és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat határozza meg.
(2) A földgázszállító, a földgáztároló és a földgázelosztó jogosult és köteles a lekötött, de fel nem használt kapacitásokat megszakítható kapacitásként értékesítésre felajánlani a többi rendszerhasználó számára, ha a kapacitást
tulajdonló rendszerhasználó nem rendelkezett annak értékesítésérõl.
(3) A földgázszállítási engedélyes a méréskülönbség
(veszteség) pótlása céljából beszerzett földgáz mértékéig
elsõbbséget élvez a kapacitás lekötések során.
73. § A felhasználó által lekötött kapacitásnak és a felhasználó földgázkereskedõk részére átengedett kapacitásának mértékéig az érintett földgázszállító és földgázel-
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osztó hozzáférést köteles biztosítani a szállító- és elosztóvezetékhez. A felhasználó által vagy az õt ellátó földgázkereskedõ által az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerint kiszámított kapacitások kielégítése elsõbbséget élvez
a szabad kapacitások lekötése során. A biztonsági földgázkészlet feltöltését vagy annak visszapótlását végzõ, a Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetséggel szerzõdött
kereskedõ – a feltöltéshez vagy visszapótláshoz szükséges
kapacitások lekötése tekintetében – felhasználónak minõsül.
74. § (1) A felhasználó által lekötött kapacitásának és a
felhasználó földgázkereskedõk részére átengedett kapacitásának mértékéig – a 71. § (7) bekezdése szerinti allokációs szabályok szerinti arányban – a földgáztárolói engedélyes a földgáztárolóban, a földgázszállító a határkeresztezéseken köteles hozzáférést biztosítani.
(2) A tárolói verseny elõsegítése érdekében a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel a Hivatal a földgáztárolói engedélyes 103. § (2) bekezdése szerinti legmagasabb hatósági áron történõ hozzáférés-biztosítási kötelezettsége alól felmentést adhat. A felmentés alapján a földgáztárolói engedélyes a tárgyalásos tárolói hozzáférésrõl
történõ tárgyalások során a hozzáférést igénylõ rendszerhasználóval a külön jogszabály rendelkezései szerint
együttmûködni köteles.
75. § A kapacitáslekötést követõen rendelkezésre álló
szabad kapacitás közzétételének és lekötésének szabályait, továbbá kapacitáshiány esetén az igény-kielégítés
rendjét külön jogszabály határozza meg.
76. § (1) A rendszerüzemeltetõk a rendszerhasználók
részére az üzemeltetésükben álló szállító- és elosztóvezetékek, illetõleg a tárolók szabad kapacitását díj ellenében
rendelkezésre bocsátják.
(2) A hozzáférés feltételei nem sérthetik az egyenlõ bánásmód követelményét, nem adhatnak alapot visszaélésre,
nem tartalmazhatnak indokolatlan korlátozásokat, továbbá
nem veszélyeztethetik az ellátás biztonságát és minõségét.
(3) A rendszerüzemeltetõk az üzemeltetésükben álló
szállító- és elosztóvezetékek, valamint a tárolók csatlakozási pontján rendelkezésre álló szabad kapacitásról egymással egyeztetnek, és az egyeztetést követõen a kapacitásadatokat közzéteszik.
77. § (1) A rendszerüzemeltetõ az üzemeltetésében lévõ
szállító- és elosztóvezetékhez vagy a tárolóhoz való hozzáférést a kapacitáslekötés során megtagadhatja, ha
a) a rendszerhasználó nem biztosítja az e törvényben,
más jogszabályokban vagy az Üzemi és Kereskedelmi
Szabályzatban elõírt feltételeket és garanciákat,
b) a hozzáférés teljesítése veszélyezteti az életet vagy a
vagyonbiztonságot.
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(2) A rendszerüzemeltetõ az üzemeltetésében lévõ szállító- és elosztóvezetékhez, illetõleg a tárolóhoz való hozzáférést felfüggesztheti, ha
a) a rendszerirányító korlátozó intézkedést rendel el,
b) a rendszerbe betáplálni kívánt földgáz minõsége az
Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban foglalt követelményeknek nem felel meg,
c) a rendszerhasználó nem biztosítja folyamatosan az e
törvényben, más jogszabályokban vagy az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban elõírt feltételeket és garanciákat,
d) a rendszerhasználó nem fizeti meg a rendszerhasználati díjat,
e) a hozzáférés teljesítése veszélyezteti az életet vagy a
vagyonbiztonságot,
f) a 16. § (1) bekezdésében felsoroltak valamelyike
megvalósul.
(3) A hozzáférés megtagadását vagy felfüggesztését a
rendszerüzemeltetõ köteles indokolni. A rendszerüzemeltetõ a hozzáférés megtagadását az alapul szolgáló esemény
bekövetkezésétõl számított 3 napon belül köteles a Hivatalnak bejelenteni. A Hivatal a bejelentést a kézhezvételtõl
számított 10 munkanapon belül kivizsgálja.
(4) A hozzáférés felfüggesztését a rendszerhasználó jelentheti be a Hivatalnak. A Hivatal a (3) bekezdés szerint
jár el.
(5) Ha a hozzáférés megtagadása vagy felfüggesztése
jogszerûtlen volt, a Hivatal az e törvényben meghatározott
jogkövetkezményeket alkalmazza, egyben kötelezi a rendszerüzemeltetõt a hozzáférés lehetõ legrövidebb idõn belül
történõ visszaállítására. A hozzáférést a külön jogszabályban meghatározottak szerint vissza kell állítani abban az
esetben is, ha a megtagadás vagy felfüggesztés feltételei
már nem állnak fenn.
78. § (1) A rendszerüzemeltetõ és a telephelyi szolgáltató a szükséges legkisebb felhasználói körben és a legkisebb idõtartamban a földgázszállítást, a földgázelosztást,
illetve a tárolást más mûszaki megoldás hiányában szüneteltetheti a rendszer karbantartása, átalakítása, felújítása,
fejlesztése, cseréje és új felhasználó bekapcsolása esetén.
A szolgáltatás szüneteltetésének részletes szabályait külön
jogszabály és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza.
(2) A szüneteltetés kezdõ idõpontját és elõrelátható idõtartamát, valamint a szükséges biztonsági intézkedéseket
az üzletszabályzatban rögzített módon, de legalább
15 nappal – tervszerû megelõzõ karbantartás esetén legalább 3 hónappal – korábban a felhasználókkal és az érintett engedélyesekkel közölni kell. Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat meghatározott felhasználói körben elõzetes egyeztetési kötelezettséget írhat elõ.
(3) Tervszerû megelõzõ karbantartás esetén az elõzetes
bejelentés elmulasztása vagy késése, valamint a bejelentett
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szüneteltetés indokolatlan túllépése a kapacitáslekötési
szerzõdésben meghatározott mértékû kötbér és kártérítés
fizetési kötelezettséget von maga után. A túllépés indokoltságát a Hivatal jogosult elbírálni.
79. § A hozzáférésre vonatkozó részletes rendelkezéseket – beleértve a 76. § (3) bekezdésben foglaltakat, valamint a kapacitáshiány esetén irányadó szabályokat is – külön jogszabály és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat
határozza meg.
80. § (1) A földgázkereskedõ vagy jogelõdje által kötött
hosszú távú földgázforrást biztosító, átvételi kötelezettséget tartalmazó kereskedelmi szerzõdés végrehajtása során
bekövetkezõ gazdasági ellehetetlenülés esetén, vagy ilyen
eset megelõzése érdekében a földgázkereskedõ a Hivatalnál kezdeményezheti más földgázkereskedõk határkeresztezõ vezetékhez vagy elosztóvezetékhez történõ hozzáférésének részben vagy egészben történõ felfüggesztését.
(2) A Hivatal a kezdeményezést különösen a következõ
szempontok alapján vizsgálja meg:
a) a javasolt intézkedés hatása a gázpiaci versenyre,
különös tekintettel a felhasználókra,
b) az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókra
vonatkozó ellátási kötelezettség és az ellátás biztonságának garantálása,
c) a felfüggesztést kezdeményezõ engedélyes helyzete
a gázpiacon,
d) a versenyhelyzet az érintett piacon,
e) az engedélyes gazdasági helyzetének súlyossága,
f) a hosszú távú földgázforrást biztosító átvételi kötelezettséget tartalmazó kereskedelmi szerzõdés aláírásának
ideje, a szerzõdés feltételei, beleértve azt is, hogy az milyen mértékben veszi figyelembe a piac helyzetének változásait,
g) az engedélyes erõfeszítései a gazdasági nehézség elkerülésére,
h) azon körülmény, hogy az engedélyes vagy jogelõdje
feltételezhette volna a szerzõdés megkötésekor a bekövetkezõ gazdasági nehézséget,
i) az együttmûködõ földgázrendszer határkeresztezõ
kapacitásának mértéke,
j) a kezdeményezés teljesítése esetén a földgázpiac
zökkenõmentes mûködésének lehetõsége.
(3) A Hivatal a kezdeményezést elutasítja, ha
a) a hosszú távú földgázforrást biztosító átvételi kötelezettséget tartalmazó kereskedelmi szerzõdés módosítása
érdekében a kérelmezõ nem tett meg minden tõle elvárhatót,
b) a kérelmezõ nem tett meg mindent a földgáz más
piacokon való értékesítése érdekében,
c) szerzõdéses árszinten nem szenvedne el veszteséget.
(4) Ha a Hivatal a kérelmet indokoltnak tartja, a határkeresztezõ vezetékhez való hozzáférés korlátozása vagy
megtagadása tárgyában határozatot hoz, amelyrõl az adott
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döntésre vonatkozó összes információval együtt haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot. A határozatot azzal
a felfüggesztõ feltétellel hozza, hogy ha az Európai Bizottság módosító javaslatot tesz, ennek a figyelembevételével
módosítja határozatát a határkeresztezõ vezetékhez való
hozzáférés korlátozásáról vagy megtagadásáról.
(5) Ha az Európai Bizottság 8 héten belül nem értesíti a
Hivatalt a (4) bekezdés szerinti határozattal kapcsolatos
kifogásairól, a Hivatal határozata hatályba lép.

VI. Fejezet
A SZÁLLÍTÓ- ÉS AZ ELOSZTÓVEZETÉK, VALAMINT
A FÖLDGÁZTÁROLÓ LÉTESÍTÉSE, ÜZEMELTETÉSE
Infrastruktúra fejlesztés
81. § (1) Az együttmûködõ földgázrendszer kapacitásának rendszeres felülvizsgálatát és fejlesztésének tervezését a rendszerirányító koordinálásával a rendszerüzemeltetõk összehangoltan elvégzik.
(2) A fejlesztések tervezéséhez – külön jogszabályban
és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint – a rendszerirányító és a rendszerüzemeltetõk az országos földgázellátásra vonatkozóan adatbázist
hoznak létre, és azt az adatbázis adatainak rendszeres frissítésével folyamatosan vezetik. Az adatbázis az alábbi elemeket tartalmazza:
a) a szállítóvezetékek – beleértve a gázátadó állomásokat is – mûszaki adatbázisát,
b) a szállító- és az elosztóvezetékekre vonatkozó – gázátadó állomásonkénti – fogyasztás adatokat,
c) a felhasználói igények 10 éves becsült adatait az
adott évtõl kezdõdõ 10 éves idõszakra éves, gázátadó állomásonkénti bontásban, valamint a tizedik évre vonatkozó
tervezett fogyasztási adatokat gázátadó állomásonkénti
bontásban,
d) a fejlesztések pénzügyi-gazdasági tervezéséhez
szükséges adatokat.
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dõk a külön jogszabályban meghatározottak szerint a rendszerirányító részére adatot szolgáltatnak.
82. § (1) A rendszerüzemeltetõk évente a saját szállítóés elosztóvezetékeikre, valamint a tárolóikra vonatkozóan
a 81. § (2)–(4) bekezdéseiben elõírtak figyelembevételével
kapacitás-felülvizsgálatot végeznek, és ez alapján a rendszerirányító részére 10 éves fejlesztési javaslatot tesznek.
A rendszerüzemeltetõk a fejlesztési javaslatot 2 évente kötelesek felülvizsgálni és szükség esetén kiegészíteni az elmúlt idõszakra vonatkozó teljesülés és a jövõbeni teljesíthetõség mutatóival, valamint a várható igényekkel.
(2) A rendszerirányító a rendszerüzemeltetõkkel együttmûködve a szállítóvezeték – beleértve a gázátadó állomásokat is –, az elosztóvezetékek, valamint a gáztárolók kapacitás-felülvizsgálatát és a fejlesztési javaslatokat összehangolja és a Hivatal részére jóváhagyásra benyújtja. A
Hivatal a jóváhagyási eljárás során dönt az elismerhetõ
költségekrõl is. Véleményeltérés esetén a rendszerirányító
az eltérõ véleményeket is köteles benyújtani a Hivatalhoz.
83. § (1) A Hivatal rendszer-felügyeleti hatáskörében
szakértõk bevonásával ellenõrzi és jóváhagyja a rendszerirányító által beterjesztett kapacitás-felülvizsgálat eredményét
és az infrastruktúra-fejlesztési javaslatot, amelyet a Hivatal
– a 81. § (2) bekezdés szerinti adatbázis adatai alapján – a
rendszerüzemeltetõkkel egyeztetve módosíthat. A Hivatal az
infrastruktúrafejlesztési-javaslat alapján fejlesztési tervet ad
ki, amelyben fel kell tüntetni a 10 éves fejlesztéshez indokolt
beruházásokat és azok ütemezését is.
(2) Ha az engedélyesek a fejlesztést nem kezdik meg az
ütemezés szerint, továbbá ha a földgáztároló nem bõvíthetõ, vagy az engedélyes nem bõvíti, a Hivatal – a rendszerirányító, valamint az érintett földgázszállító és földgázelosztó közremûködésével, a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint – az indokolt fejlesztések elvégzésére, valamint új tároló létrehozására pályázatot írhat ki.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott pályázatot a Hivatal honlapján kell közzétenni, legalább 6 hónappal az ajánlattétel benyújtásának határidejét megelõzõen.

(3) Az adatbázis felépítésére vonatkozóan a Hivatal
irányelvet ad ki. Az adatbázis nem tartalmazhat a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben (a továbbiakban: Avtv.) meghatározott személyes adatot.

(4) A rendszerüzemeltetõ köteles tûrni a (2) bekezdés
szerinti pályázat eredményének megfelelõ hálózatfejlesztési munkák elvégzését, és köteles a fejlesztõvel együttmûködni.

(4) A rendszerüzemeltetõk az Üzemi és Kereskedelmi
Szabályzatban és a Hivatal által kiadott módszertani útmutatóban meghatározott mûszaki-gazdasági tervezési módszereket kötelesek alkalmazni.

84. § (1) A felhasználó földgázellátás iránti igényének
kielégítése érdekében a Hivatal elõzetes hozzájárulásával
célvezeték létesíthetõ. A Hivatal a célvezeték létesítéséhez
elõzetes hozzájárulást adhat, ha nincs szabad vásárolható
kapacitás az együttmûködõ földgázrendszeren, és a felhasználó eleget tesz a külön jogszabályban elõírt feltételeknek, valamint a célvezeték létesítése és üzemben tartása
rendszerszinten gazdaságosabb megoldást jelent, mint a
szállító- vagy az elosztóvezetékek fejlesztése.

(5) A földgázellátás elvárt ellátás-biztonsági szintjét külön jogszabály határozza meg.
(6) A (2) bekezdésben elõírt adatbázis elkészítéséhez és
vezetéséhez a rendszerüzemeltetõk és a földgázkereske-
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(2) Az együttmûködõ földgázrendszerhez csatlakozó
célvezeték üzemeltetõje köteles betartani az együttmûködõ földgázrendszer földgázellátási zavara vagy válsághelyzet esetén az ezen események kezelésére és megszüntetésére vonatkozó szabályokat és utasításokat.
85. § (1) Az a külföldi vagy belföldi gazdálkodó szervezet, amely új határkeresztezõ földgázvezetéket, cseppfolyós földgáz tárolására szolgáló létesítményt vagy földgáztárolót (a továbbiakban: új infrastruktúra) kíván létrehozni, vagy az új infrastruktúra kapacitását egyablakos
rendszerben kívánja értékesíteni, a Hivatalnál kérelmezheti az új infrastruktúra egészére vagy annak egy részére vonatkozóan – határozott idõre – az együttmûködõ földgázrendszerben alkalmazott díj-megállapítási szabályok, valamint a hozzáférési kötelezettségek teljesítése alóli teljes
vagy részbeni mentességet a következõ feltételek mellett:
a) az új infrastruktúra a földgázellátásban kialakuló versenyt és a földgázellátás biztonságát, valamint az együttmûködõ földgázrendszer hatékony mûködését növeli,
b) az új infrastruktúra létesítésével kapcsolatos pénzügyi-gazdasági kockázatok olyan mértékûek, hogy a beruházás a mentesség biztosítása nélkül nem valósulna meg,
c) az új infrastruktúra tulajdonosa olyan gazdálkodó
szervezet, amely nem rendelkezik azon hálózatok mûködtetésére vonatkozó engedéllyel, amelyhez az új infrastruktúra kapcsolódik,
d) az új infrastruktúra igénybevétele díj ellenében történik,
e) a mentesség megadása nincs hátrányos hatással a
versenyre és az együttmûködõ földgázrendszer hatékony
mûködésére, vagy annak a szállítóvezetéknek, illetve a tárolónak a hatékony mûködésére, amelyre az új infrastruktúra rácsatlakozik.
(2) A Hivatal a kérelmet megvizsgálja, és új határkeresztezõ szállítóvezeték létesítése esetén konzultál az érintett ország(ok) energetikai szabályozó hatóságaival. A Hivatal eljárása során az (1) bekezdésben foglaltakon túl a
következõ szempontokat veszi figyelembe:
a) a mentesség megadásának hatása a földgáz árakra,
b) a mentességet indokló pénzügyi információk megalapozottsága,
c) a mentesség megadásának várható hatása a versenyre, és a földgázpiac hatékonyságának növekedésére,
d) a mentesség megadásának hatása a földgázellátás
forrásainak bõvítésére.
(3) A mentesség iránti kérelemhez csatolni kell mindazon adatokat és elemzéseket, amelyek a kérelmet – az
(1)–(2) bekezdésekben meghatározott szempontok figyelembevételével – megalapozzák. A Hivatal, a kérelem alátámasztására a kérelmezõtõl további adatokat kérhet.
(4) A Hivatal a mentesség megadásáról vagy elutasításáról határozatot hoz, amelyrõl az adott döntésre vonatkozó összes információval együtt haladéktalanul értesíti az
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Európai Bizottságot. A határozatot azzal a felfüggesztõ
feltétellel hozza, hogy ha az Európai Bizottság a mentesség megadása feltételeinek módosítását kéri, vagy azzal
nem ért egyet, a Hivatal módosítja határozatát.
(5) Ha a Hivatal a mentesség megadását indokoltnak
tartja, a (4) bekezdés szerinti határozat tartalmazza:
a) azokat az indokokat, amelyek alapján a Hivatal megalapozottnak tartja a mentesség megadását, beleértve a
mentességet igazoló pénzügyi információkat,
b) elemzést arról, hogy a mentesség megadása milyen
hatást gyakorol a versenyre és a földgáz belsõ piacának hatékony mûködésére,
c) részletes indoklást a mentesség javasolt idõtartamára
és arra vonatkozóan, hogy a mentesség az új infrastruktúra
mely részeire terjedjen ki,
d) az új infrastruktúra létesítésével érintett országok
hatóságaival folytatott konzultáció eredményének bemutatását,
e) elemzést az új infrastruktúrának az együttmûködõ
földgázrendszerre és a földgázellátás forrásainak bõvítésére gyakorolt hatásáról,
f) az új infrastruktúrához való hozzáférési és kapacitásallokációs szabályokat.
(6) Ha az Európai Bizottság a (4) bekezdés szerinti határozattal egyetért vagy arra 2 hónapon belül észrevételt nem
tesz, további kiegészítõ információt nem kér, a Hivatal határozata hatályba lép. A határozatot a Hivatal közzéteszi.
(7) A meglévõ szállítóvezeték kapacitásbõvítései, illetve a meglévõ szállítóvezeték és tároló azon fejlesztései
esetén, amelyek lehetõvé teszik a földgázellátási források
kiterjesztését, az új infrastruktúra-fejlesztésre és a mentességre vonatkozó rendelkezések megfelelõen alkalmazandók.
(8) A mentességet kapott szállítóvezetékek és a földgáztárolók eszközértéke a rendszerhasználati díjak megállapításakor – a (6) bekezdés szerinti határozatra tekintettel –
nem vehetõ figyelembe.

A szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a tárolók
üzemeltetése
86. § (1) A rendszerüzemeltetõ – a szállító- és az elosztóvezetékek, valamint a tárolók együttmûködése és az ahhoz való hozzáférés biztosítása érdekében – köteles az általa üzemeltetett szállító- és elosztóvezeték, valamint a tároló biztonságos, hatékony, zavartalan mûködtetésérõl,
karbantartásáról, fejlesztésérõl, üzemeltetésérõl a Hivatal
által megállapított üzembiztonsági és a környezetvédelmi
követelmények figyelembevételével gondoskodni, a tevékenységét átlátható módon, befolyásmentesen és az
egyenlõ bánásmód követelményének betartása mellett végezni. Az engedélyesek tevékenységére és a kapacitáslekötésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály
tartalmazza.
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(2) Az együttmûködõ földgázrendszer egyensúlyának
biztosítása érdekében a rendszerüzemeltetõk kötelesek
egymással és a rendszerhasználókkal folyamatosan
együttmûködni. Az együttmûködés részletes szabályait
külön jogszabály határozza meg.
(3) A földgáz szagosítására vonatkozó rendelkezéseket
külön jogszabály tartalmazza.
87. § A rendszerüzemeltetõ olyan adatforgalmi és informatikai rendszert mûködtet, és köteles azzal rendelkezni,
amely biztosítja az együttmûködõ földgázrendszer egyensúlyáért felelõs engedélyesek részére az együttmûködõ
földgázrendszer irányításához szükséges adatokat. Az
adatforgalmi és informatikai rendszernek alkalmasnak kell
lennie továbbá a rendszerüzemeltetõ tevékenységeire vonatkozó információk általános és személyre szabott – a
125. §-nak megfelelõ – közzétételére, az engedélyesek és
rendszerhasználók elõírt adatszolgáltatásainak fogadására, továbbá a rendszerhasználókkal való szerzõdéskötésre.
Az adatforgalmi és informatikai rendszerek együttmûködtethetõségéhez szükséges követelményeket a rendszerirányító határozza meg.

A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés
létesítése és üzemben tartása
88. § (1) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés létesítése az ingatlantulajdonos kötelezettsége. Az elkészült csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés az
ingatlantulajdonos tulajdonát képezi. A csatlakozóvezeték
és a felhasználói berendezés üzemeltetése a felhasználó
kötelezettsége.
(2) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés létesítésére, biztonsági elõírást érintõ felszerelésére és idõszaki ellenõrzésére a külön jogszabályban meghatározott,
nyilvántartott gázszerelõ jogosult. A jogosultságot a földgázelosztónál és az ingatlantulajdonosnál vagy a felhasználónál a létesítés elõtt igazolni kell.
(3) A gázszerelõkrõl és gázkészülék javítókról (a továbbiakban: gázszerelõ) kormányrendeletben meghatározott
hatóság közhitelû hatósági nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a gázszerelõ nevét, születésének helyét
és idõpontját, a gázszerelõ képesítésének megnevezését,
az általa végezhetõ tevékenységek meghatározását, valamint az igazolvány számát.
(4) A nyilvántartást vezetõ hatóság a gázszerelõk jegyzékét honlapján közzéteszi, mely tartalmazza a gázszerelõ
nevét és igazolvány számát. A gázszerelõ hozzájárulása
esetén a jegyzékben feltüntetésre kerül a gázszerelõ értesítési címe, telefonszáma, faxszáma, elektronikus postacíme.
(5) A gázszerelõ a nyilvántartásból törlésre kerül, ha a
tevékenysége megszûnt, ha nem tesz eleget a külön jog-
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szabályban meghatározott követelményeknek, illetve a
gázszerelõ ezt kéri.
89. § (1) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kiviteli tervét – a kivitelezés megkezdése elõtt – mûszaki-biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálatra be
kell nyújtani a földgázelosztóhoz. A felülvizsgálathoz
szükséges engedélyek rendelkezésre állása esetén a földgázelosztó a felülvizsgálatot 15 munkanapon belül köteles
elvégezni. A földgázelosztónak a kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozata hiányában a létesítmény
nem kivitelezhetõ. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználók esetében a felülvizsgálat díjmentes.
(2) Ha a földgázelosztó a nyilatkozatával a tervet kivitelezésre alkalmatlannak minõsítette, az ingatlan tulajdonosa a mûszaki-biztonsági hatóságtól kérheti az alkalmassági
nyilatkozat kiadását. A kivitelezésre való alkalmasság
megállapítására indított eljárásra külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy
megbízottja az üzembe helyezés elõtt köteles – az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében díjmentesen – mûszaki-biztonsági szempontból ellenõrizni.
(4) A csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe
helyezésérõl a földgázelosztó köteles gondoskodni. A gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológia üzembe helyezésére a készülék gyártója vagy a gyártó feljogosított megbízottja is jogosult. A földgázelosztó a gázkészülék üzembe helyezése nélkül is köteles a fogyasztói vezeték üzembe helyezését elvégezni, ha a berendezés a mûszaki-biztonsági elõírásoknak megfelel. Kizárólag a minõségi tanúsítvánnyal ellátott felhasználói berendezés helyezhetõ üzembe.
(5) Az üzembe helyezõ az üzembe helyezés alkalmával
köteles a felhasználóval a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés szakszerû használatát, a gázmérõ állagmegóvási és védelmi kötelezettségét, valamint a felhasználó egyéb kötelezettségeit ismertetni.
(6) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés
üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan
tulajdonosa köteles. Ennek megfelelõen köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és
szükség szerinti cseréjérõl. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés mûszaki-biztonsági felülvizsgálatának részletes szabályait – beleértve a felülvizsgálat gyakoriságát is – külön jogszabály tartalmazza.
(7) A fogyasztói fõelzáró karbantartása és javítása az elosztó kötelessége, saját költségén.
(8) Ha a felhasználó új engedélyessel köt gázellátási
szerzõdést – egyéb megállapodás hiányában – a földgázszállító és a földgázelosztó köteles a felhasználó számára
az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerinti fogyasztásmérõ és adatátviteli berendezést térítésmentesen biztosítani.

2008/93. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

5621

Az idegen ingatlanok tulajdon- és használati jogának
korlátozása

hoz, valamint a nominálások és az elszámolások lebonyolításához szükséges adatforgalmat.

90. § Az idegen ingatlan tulajdon- és használati jogának
korlátozására, valamint az ezért járó kártalanításra, továbbá a szállító-, elosztó- és célvezetékek, illetve tárolók biztonsági övezetére a Bt. rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.

94. § A földgázelosztó és a földgáztároló egyensúlyozási feladatai a következõk:
a) a napi operatív beavatkozások saját elosztóvezetékükön és tárolóikon történõ végrehajtása, valamint adatszolgáltatás a felhasznált egyensúlyozó gáz elszámolásához,
b) földgázellátási válsághelyzet esetén a Kormány által
elrendelt fogyasztást érintõ intézkedések végrehajtása,
c) adatszolgáltatás az egyes rendszerhasználók és földgázszállító részére,
d) a csatlakozó rendszerüzemeltetõk tájékoztatása az
egyensúlyt befolyásoló körülményekrõl.

VII. Fejezet
RENDSZEREGYENSÚLY, FÖLDGÁZELLÁTÁSI
ZAVAR, VÁLSÁGHELYZET, KORLÁTOZÁS
Egyensúlytartás
91. § (1) A szállítóvezetéken a hidraulikai egyensúlyt a
földgázszállító biztosítja. A rendszerhasználók napi kereskedelmi egyensúlytartásra kötelezettek.
(2) A földgázszállító felelõs az általa üzemeltetett szállítóvezetéknek, a földgázelosztó pedig a elosztóvezetéknek a napon belüli hidraulikai egyensúlyáért.
(3) A földgázszállító a hidraulikai egyensúly biztosításához saját rendelkezésû egyensúlyozó eszközöket, valamint a szervezett földgázpiacról beszerzett földgázmennyiségeket vehetnek igénybe.
(4) Az együttmûködõ földgázrendszer egyensúlyának
biztosítása érdekében a rendszerirányító, a rendszerüzemeltetõk és a rendszerhasználók folyamatosan együttmûködnek.
(5) Az egyensúlytartásra alkalmazott szabályoknak meg
kell felelniük az objektivitás, átláthatóság és megkülönböztetés-mentesség elvének.
92. § A rendszerhasználó köteles a gáznapi földgázforgalmának biztosítása érdekében az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottaknak megfelelõen nominálni és szükség esetén újranominálni.
93. § (1) A földgázszállító rendszeregyensúlyozási feladatai a következõk:
a) a rendszeregyensúly megtervezése,
b) a hidraulikai egyensúly biztosítása érdekében, a napi
operatív beavatkozások végrehajtása, valamint a felhasznált egyensúlyozó földgáz mennyiségi elszámolása és az
egyensúlyozási pótdíjak meghatározása,
c) a szállítóvezetékek forrás és felhasználói oldali kapcsolatainak irányítása és koordinálása,
d) földgázellátási válsághelyzet esetén a Kormány által
elrendelt fogyasztást érintõ intézkedések végrehajtása.
(2) A földgázszállító olyan informatikai rendszert mûködtet, amely internet alapon biztosítja az együttmûködõ
földgázrendszer hidraulikai egyensúlyának fenntartásá-

95. § Az egyensúlytartás részletes szabályait, különösen
a nominálást, újranominálást, az együttmûködést, az adatszolgáltatást, az egyensúlyozás eszközeit, az operatív beavatkozással kapcsolatos szabályokat, a mérést, az elszámolást, valamint az egyensúlytartással kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket külön jogszabály és az Üzemi és
Kereskedelmi Szabályzat határozza meg.

Földgázellátási üzemzavar, válsághelyzet, korlátozás
96. § (1) Földgázellátási üzemzavarnak minõsül minden
olyan a 97. §-ban meghatározott földgázellátási válsághelyzetet el nem érõ mértékû üzemzavar, amely következtében egyes felhasználók földgázzal történõ ellátása nem,
vagy csak egyes felhasználók földgázvételezésének csökkentésével vagy megszüntetésével biztosítható, vagy az
elosztó- és szállító hálózat, valamint a földgáztároló üzembiztonságát, szabályozhatóságát vagy együttmûködõ képességét súlyosan veszélyezteti.
(2) A rendszerhasználók az általuk megkötött szerzõdésekben foglalt jogoktól és kötelezettségektõl függetlenül
az együttmûködõ földgázrendszer ellátási zavara esetén
kötelesek a rendszerirányító, a földgázszállító, valamint a
földgázelosztó utasításait végrehajtani, és az ebbõl fakadó
terheket a külön jogszabályban meghatározott módon viselni.
(3) Az üzemzavar miatt szükségessé vált fogyasztáskorlátozást a rendszerirányító, és a rendszerüzemeltetõk a Hivatal által meghatározott korlátozási sorrendben és mértékben, a szükséges legkisebb felhasználói körben kötelesek végrehajtani.
(4) Az elrendelõ minden üzemzavarból fakadó korlátozásról haladéktalanul, annak okairól legkésõbb 8 napon
belül köteles a Hivatalt írásban tájékoztatni. A Hivatal
minden elrendelt üzemzavarból fakadó fogyasztáskorlátozás esetében kivizsgálja, hogy a korlátozás nem az engedélyesnek felróható ok miatt vált-e szükségessé. Ha megállapítja a felróható magatartást, bírságot szabhat ki. Ha a kor-
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látozás az elrendelõnek felróható okból vált szükségessé, a
felhasználók abból eredõ kárát köteles megtéríteni.
(5) Üzemzavar esetén a rendszerüzemeltetõ köteles a
hiba megszüntetése iránt haladéktalanul intézkedni, ennek
érdekében jogosult a szükséges intézkedéseket és az
üzemzavar elhárítását külön engedély nélkül megtenni.
(6) Az üzemzavarról a felhasználókat, valamint a felhasználó ellátásában részt vevõ engedélyeseket – a helyileg szokásos módon – haladéktalanul értesíteni és tájékoztatni kell.
(7) Ha a csatlakozóvezetéken és a felhasználói berendezésen a földgázelosztó veszélyhelyzetet észlel, vagy az
egyéb módon tudomására jut, azonnal köteles annak elhárításáról gondoskodni. Ennek keretében jogosult a gázellátást mindaddig szüneteltetni, amíg a veszélyhelyzet fennáll. A gáztalanítási és gáz alá helyezési munkákat csak a
földgázelosztó vagy megbízottja végezheti el.
(8) Az elhárítást követõen az engedélyes köteles a szállítást, az elosztást és a tárolást a lehetõ legrövidebb idõn
belül helyreállítani.
(9) A rendszerüzemeltetõ az üzemzavar haladéktalan elhárítására alkalmas készenléti szolgálatot köteles biztosítani.
97. § (1) Földgázellátási válsághelyzetnek (a továbbiakban: válsághelyzet) minõsül a külön törvényben meghatározott szükséghelyzetet vagy veszélyhelyzetet el nem érõ
mértékû, a személyeket, vagyontárgyaikat, a természetet, a
környezetet vagy a felhasználók jelentõs részének ellátását
közvetlenül veszélyeztetõ földgázellátási üzemzavar. Válsághelyzetet különösen a következõ események válthatnak ki:
a) a földgázellátás és földgázfogyasztás egyensúlya
tartósan oly mértékben felbomlik, hogy azt a szokásos
egyensúlytartási eszközökkel már nem lehet helyreállítani,
b) a földgáz-felhasználási igények meghaladják a beszerzés lehetõségeit, illetve
c) ezek közvetlen veszélye fenyeget.
(2) A földgázellátási válsághelyzet fennállásáról a Hivatal kezdeményezésére a miniszter elõterjesztése alapján
a Kormány dönt.
(3) Földgázellátási válsághelyzet esetén – annak fennállásáig – a Kormány rendeletben szabályozhatja
a) a felhasználók ellátására kötött szerzõdések teljesítése felfüggesztésének rendjét,
b) a felhasználók földgáz ellátásának korlátozását,
c) az engedélyesek kötelezettségeit és jogait,
d) a földgáz ellátáshoz kapcsolódó, a hatósági és a nem
hatósági árak körébe tartozó valamennyi termék és szolgáltatás legmagasabb árát.
(4) A válsághelyzeti intézkedésekbõl származó károkért
az engedélyeseket – a tõlük elvárható magatartás tanúsítása esetén – kártalanítási kötelezettség nem terheli.
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(5) Földgázellátási válsághelyzet esetén a biztonsági
földgázkészletet az Fbkt. és külön jogszabály rendelkezései szerint lehet igénybe venni.
(6) A Kormány a válsághelyzet idején megtett biztonsági intézkedéseirõl haladéktalanul tájékoztatja az Európai
Bizottságot és a tagállamokat.
(7) Földgázellátási üzemzavar és válsághelyzet esetén
külön jogszabály rendelkezései szerint kell eljárni.
98. § (1) A korlátozás végrehajthatósága érdekében, a
felhasználókat korlátozható és nem korlátozható kategóriákba kell sorolni.
(2) Nem korlátozható kategóriába tartoznak a lakossági
fogyasztók. Külön jogszabályban kell meghatározni a korlátozási besorolást, a lakossági fogyasztókon kívül nem
korlátozható egyéb felhasználókat, valamint a korlátozható felhasználókra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.
(3) A korlátozás idõtartamára a földgázkereskedõk, valamint a felhasználók – az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott eljárás- és elszámolási rend szerint – kötelesek a rendelkezésükre álló földgázmennyiséget a rendszerirányító részére felajánlani.
(4) A korlátozásra vonatkozó részletes rendelkezéseket
külön jogszabály tartalmazza.

VIII. Fejezet
MÉRÉS, ELSZÁMOLÁS
99. § (1) A rendszerüzemeltetõk biztosítják a felhasználó földgáz fogyasztásának elszámolásához a mérésügyi
jogszabályok szerinti minõségi és mennyiségi adatokat.
(2) A rendszerüzemeltetõk egymás közötti, valamint a
rendszerüzemeltetõ és a földgáztermelõ közötti átadásátvételi elszámolási mérési helyek és eszközök kiépítésében és üzemeltetésében az érintettek a külön jogszabályban és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon együttmûködnek.
(3) A szállítóvezetékeken a földgáz minõségének mérését és tanúsítását a földgázszállító biztosítja.
(4) A felhasználóknál az elszámolási méréseket a földgázszállító, a földgázelosztó és a telephelyi szolgáltató a
saját mûködési területén a saját költségére elvégzi.
(5) A felhasználó köteles a földgázszállító és a földgázelosztó vagy megbízottja részére a mérõ leolvasását, ellenõrzését, le- és felszerelését lehetõvé tenni.
(6) A gázmérõ állagmegóvása és védelme a fogyasztó
kötelezettsége.
100. § (1) A fogyasztásmérõ berendezések leolvasását a
földgázszállító és a földgázelosztó az indokolt költségeik

2008/93. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

között elismert és az üzletszabályzatukban részletezett
gyakorisággal végzik. A rendszerüzemeltetõ és a rendszerhasználó az üzletszabályzatban meghatározottaktól eltérõ
leolvasási gyakoriságban is megállapodhatnak, de a fogyasztásmérõ berendezéseket legalább évente egyszer le
kell olvasni.
(2) A földgázszállító és a földgázelosztó gondoskodnak
a kereskedelmi számlakiállítás alapjául szolgáló fogyasztási adatok összegyûjtésérõl, a szükséges átszámítások és
korrekciók elvégzésérõl, és az adatok földgázkereskedõnek történõ továbbításáról.
(3) A felhasználó esedékes díjfizetési kötelezettségének
elmulasztása miatt, a földgázkereskedõ a földgázelosztónál kezdeményezheti elõre fizetõ mérõ felszerelését.
(4) A fogyasztásmérõ berendezések felszerelése, üzemeltetése, karbantartása, idõszakos hitelesítése, valamint a
100 m3/óra névleges mérõteljesítmény feletti mérõk távadóval történõ ellátása és a jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszer kiépítése és mûködtetése – egyéb
megállapodás hiányában – a földgázszállító és a földgázelosztó kötelezettsége. Ezen kötelezettségek költségei az engedélyest terhelik. Ha a földgázkereskedõ vagy a felhasználó kérésére az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban
meghatározott mûszakilag indokoltnál költségesebb berendezés kerül felszerelésre, a rendszerüzemeltetõ jogosult az ezzel felmerülõ igazolt többletköltségeit érvényesíteni.
101. § Mind a rendszerhasználó, mind a földgázelosztó
jogosult a fogyasztásmérõ berendezés mérésügyi felülvizsgálatát kezdeményezni. A felülvizsgálatra vonatkozó
részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg.
102. § A fogyasztásmérés és az elszámolás – beleértve
az átalánydíjas fogyasztást is – részletes szabályait külön
jogszabály, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat határozza meg.

IX. Fejezet
ÁRSZABÁLYOZÁS, ÁRFELÜGYELET
103. § (1) A felhasználó – a földgáz kereskedelmi szerzõdés feltételei szerint – a földgáz árát köteles megfizetni.
(2) E fejezet alkalmazásában legmagasabb hatósági ár a
105. § (1) bekezdése szerinti rendszerhasználati díj, a
108. § (1) bekezdése szerinti csatlakozási díj, a rendszerüzemeltetõ és az egyetemes szolgáltató által a felhasználók igénye alapján végzett kiegészítõ szolgáltatások 106. §
szerinti díja, valamint az egyetemes szolgáltatás 107. §
(2) bekezdése szerint képzett ára.
(3) Az együttmûködõ földgázrendszer használatáért fizetendõ legmagasabb díjak mértékét a miniszter tételesen,
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országosan egységesen rendeletben állapítja meg. A földgázkereskedõ által a felhasználónak értékesített földgáz
eladási árát a felek megállapodása vagy a földgázkereskedõ üzletszabályzata tartalmazza. Az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáznak – a kiszámítására vonatkozó jogszabályi elõírásoknak és az engedélyében foglaltaknak megfelelõen képzett és a Hivatal által jóváhagyott – árát az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.
(4) A földgáz kereskedelmi szerzõdés oly módon is
megköthetõ, hogy a földgázkereskedõ az árban figyelembe veszi az együttmûködõ földgázrendszer használatáért fizetendõ díjakat is. Az egyetemes szolgáltatás ára
tartalmazza a rendszerhasználati díjakat.
104. § (1) A csatlakozási díjat a 108. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott elvekkel összhangban kell megállapítani.
(2) A hatósági ár megállapítása történhet tételesen vagy
a hatósági ár kiszámítására vonatkozó elõírásokkal.
(3) A hatósági árat alkalmazási feltételeivel együtt kell
megállapítani.
(4) A hatósági ár megállapítása hivatalból történik.
(5) A hatósági árat, valamint annak alkalmazási feltételeit a miniszter rendeletben hirdeti ki, kivéve az egyetemes
szolgáltatáshoz kapcsolódó árakat. A miniszter a rendeletben meghatározza, hogy a hatósági ár mikor lép érvénybe.
E rendelkezésnek visszamenõleges hatálya nem lehet.
(6) A legmagasabb hatósági árnak a szerzõdés megkötését követõen bekövetkezõ változása esetén a felek eltérõ
rendelkezése hiányában a megváltozott hatósági ár az érvényes szerzõdés részévé válik.
(7) A legmagasabb hatósági árnál magasabb árat a szerzõdésben érvényesen kikötni nem lehet. Ha a felek az árban nem állapodtak meg, és a termékre vagy szolgáltatásra
hatósági ár van érvényben, az utóbbi az irányadó. A hatósági ár az irányadó akkor is, ha a felek a jogszabály megsértésével magasabb árban állapodtak meg.
105. § (1) Az együttmûködõ földgázrendszer használatért
a) földgázszállítási díjat,
b) rendszerirányítási díjat,
c) földgázelosztási díjat,
d) földgáztárolási díjat
(a továbbiakban együtt: rendszerhasználati díjak) kell fizetni. Az egyes rendszerhasználati díjak a díj alapjául szolgáló költségszerkezetnek megfelelõ díjelemekbõl állhatnak.
(2) A rendszerhasználati díjaknak, a csatlakozási díjnak
és a külön díj ellenében végezhetõ egyéb szolgáltatások
díjainak meg kell felelniük az átláthatóság, az arányosság
és a megkülönböztetés-mentesség elvének.
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(3) A rendszerhasználati díjakat a hatékonyan mûködõ
engedélyes gazdálkodó szervezetek indokolt mûködési és
tõkeköltsége, és összehasonlító elemzések alapján kell
meghatározni, úgy hogy a szabályozás által érintett engedélyeseket gazdálkodásuk hatékonyságának, és az általuk
nyújtott szolgáltatás minõségének folyamatos javítására
ösztönözze. Az indokolt költségek meghatározásának
részletes szabályait a Hivatal javaslata alapján a miniszter
rendeletben állapítja meg. A Hivatal a javaslat kidolgozása
során figyelembe veszi az érintett engedélyesek véleményét is. Az indokolt költségek mértékét a Hivatal honlapján teszi közzé.
(4) A földgázelosztási díjból származó árbevételt a földgázelosztók között az e törvény hatálybalépésekor meglévõ elosztóvezetékeken végzett földgázelosztás indokolt
költségei arányában kell megosztani. Ennek érdekében a
földgázelosztók között szükség esetén – külön jogszabályban meghatározott módon, az együttmûködõ földgázrendszer használatáért fizetendõ díjakkal együtt kihirdetett eljárási rend és számítási módszer szerint meghatározott –
kiegyenlítõ fizetéseket kell végrehajtani. A Hivatal által
meghatározott összegû kiegyenlítõ fizetéseket a Hivatal
által megbízott pénzügyi szervezet teljesíti a földgázelosztóknak a földgázelosztói befizetések beszedésére és a kiegyenlítõ fizetések teljesítésére elkülönítetten vezetett
számláról.
(5) Az engedélyesek az (1)–(3) bekezdésekben foglaltaknak megfelelõen kötelesek az általuk alkalmazandó
rendszerhasználati díjakra a külön jogszabályban foglaltak
szerint javaslatot tenni, és azt a Hivatalhoz benyújtani.
(6) A Hivatal az általa elõkészített, a rendszerhasználati
díjakra és az alkalmazásuk feltételeire vonatkozó elõterjesztést honlapján nyilvánosságra hozza és kezdeményezi
a miniszternél a rendelettel történõ kihirdetésüket.
(7) A miniszter a Hivatal elõterjesztését elfogadja vagy
elutasítja. Az elõterjesztés
a) elfogadása esetén a miniszter a Hivatal által meghatározott rendszerhasználati díjakat a Hivatal elõterjesztését követõ 30 napon belül rendelettel hirdeti ki,
b) elutasítása esetén a miniszter az elutasítás tényét és
indokolását az elutasító döntés meghozatalát követõ
15 napon belül nyilvánosságra hozza.
(8) A kihirdetett rendszerhasználati díjakat legmagasabb áraknak kell tekinteni. A legmagasabb ártól lefelé
megkülönböztetés-mentesen, elõre nyilvánosságra hozott
módon el lehet térni.
(9) A rendeleti kihirdetést követõ 60 napon belül bármely érdekelt fél kezdeményezheti a Hivatalnál a rendszerhasználati díjak felülvizsgálatát. Ha a felülvizsgálat
eredménye alapján indokolt, a Hivatal kezdeményezi a
rendszerhasználati díjak módosítását.
(10) A rendszerhasználati díjakra vonatkozó elõírások
betartását a Hivatal ellenõrzi.
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(11) A miniszter rendeletben állapítja meg az egyetemes
szolgáltatás felmondása esetén a felhasználót megilletõ
mobil tárolói készlet átadásának szabályait és az áralakítás
elveit. A mobil tárolói készlet árkialakításának elveit a felmerült költségek, a befektetések, valamint ezek méltányos
megtérülésének figyelembevételével kell megállapítani.
(12) A tárolói verseny elõsegítése érdekében a külön
jogszabályban meghatározott feltételekkel a Hivatal az e §
szerint meghatározott földgáztárolási díj alkalmazása alól
felmentést adhat. A felmentés alapján alkalmazandó tárgyalásos tárolói hozzáférési díjra a szerzõdõ felek megállapodása az irányadó.
106. § A rendszerüzemeltetõ és az egyetemes szolgáltató által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében
végezhetõ kiegészítõ szolgáltatások körét, valamint annak
díjait külön jogszabály állapítja meg.
107. § (1) Az egyetemes szolgáltatást méltányos,
könnyen és tisztán összehasonlítható, átlátható árszabások
alkalmazásával kell megvalósítani.
(2) A 32. § alkalmazásával kiadott engedélyek alapján
nyújtott egyetemes szolgáltatás árának meghatározásánál
figyelembe veendõ összehasonlító ár kiszámítására vonatkozó elõírásokat és az alkalmazható legnagyobb kereskedelmi árrést a Hivatal javaslata alapján a miniszter külön
jogszabályban állapítja meg.
(3) Az egyetemes szolgáltatónak az egyetemes szolgáltatás árára vonatkozó árváltoztatási szándékát és a javasolt
árakat tartalmazó üzletszabályzat módosítást 45 nappal
elõre jóváhagyásra be kell jelentenie a Hivatalhoz. A Hivatal a javasolt árakról 30 napon belül határoz.
(4) A jóváhagyott árakat az egyetemes szolgáltató alkalmazásuk kezdete elõtt legalább 15 nappal a honlapján, valamint két országos napilapban közzéteszi. A közzétételnek a felhasználókat megilletõ felmondási jogra, valamint
a felmondás határidejére vonatkozó tájékoztatást is tartalmaznia kell.
(5) Az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlán
szereplõ egységárak bármely változása esetén – a (4) bekezdés szerinti közzétételen túlmenõen – az egyetemes
szolgáltató legkésõbb az új árakat tartalmazó számla kibocsátásakor a felhasználókat külön is egyértelmûen, személyre szólóan, írásban tájékoztatja. A tájékoztatásnak a
felhasználókat megilletõ felmondási jogra és a felmondás
határidejére is ki kell terjednie.
(6) Az egyetemes szolgáltatás árát naptári negyedévenként egyszer lehet módosítani.
(7) Az egyetemes szolgáltatás árára és árképzésére vonatkozó elõírások teljesülését a Hivatal ellenõrzi.
108. § (1) A felhasználók a földgázszállítás és földgázelosztás bõvítésére és fejlesztésére a földgázellátásba történõ
bekapcsolásért, vagy a korábban vásárolt kapacitást megha-
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ladó többletkapacitásért a miniszter által rendeletben meghatározott mértékû csatlakozási díjat fizetnek a rendszerüzemeltetõnek. A csatlakozási díj általános forgalmiadó-fizetési
kötelezettségére külön törvény rendelkezései irányadók. A
csatlakozási díjat a rendszerhasználati díjak figyelembevételével úgy kell meghatározni, hogy a szállító- és elosztóvezeték tulajdonosának, illetve a hatékonyan mûködõ rendszerüzemeltetõnek a felhasználó bekapcsolása miatt felmerült indokolt költségeire fedezetet nyújtson.
(2) A felhasználó bekapcsolása miatt felmerült indokolt
költség nem lehet magasabb, mint az adott felhasználó kapacitásigényére jutó szükséges és igazolt beruházási költség. A felhasználó által befizetett csatlakozási díjból származó teljes bevételt az adott felhasználó csatlakozásához
szükséges beruházásokra kell fordítani.
(3) A Hivatal a csatlakozási díjra és alkalmazásának feltételeire vonatkozó elõterjesztést készít, és kezdeményezi
a miniszternél a rendelettel történõ kihirdetését.
(4) A miniszter a Hivatal elõterjesztését elfogadja, vagy
elutasítja. Az elõterjesztés
a) elfogadása esetén a miniszter a Hivatal által meghatározott csatlakozási díjat a Hivatal elõterjesztését követõ
30 napon belül rendelettel hirdeti ki,
b) elutasítása esetén a miniszter az elutasítás tényét és
indokolását az elutasító döntés meghozatalát követõ
15 napon belül nyilvánosságra hozza.
(5) A csatlakozási díjból származó bevételbõl finanszírozott beruházást a rendszerhasználati díjak meghatározásával összefüggésben a tõkeköltség számításánál figyelmen kívül kell hagyni.
(6) A csatlakozási díjra vonatkozó rendelkezések betartását a Hivatal ellenõrzi.
109. § A 105–108. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Hivatal határozattal
a) megtiltja a jogszabályt sértõ díj, illetve ár további alkalmazását, és egyidejûleg kötelezi az engedélyest a jogszerû ellenérték alkalmazására, valamint
b) kötelezi az engedélyest a 105–108. §-ban foglalt rendelkezések megsértésével elért többletbevételnek a sérelmet szenvedett fél részére történõ visszatérítésére, ha pedig ennek személye nem állapítható meg, az engedélyes által ellátott valamennyi felhasználó, felhasználó hiányában
az engedélyessel jogviszonyban álló rendszerhasználók
részére történõ visszatérítésére, és
c) bírságot szabhat ki.
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eljárásokat és módszereket, a kereskedelmi, elszámolásimérési és adatforgalmi megállapodások minimális tartalmi
elemeit, valamint a napi egyensúlyozás részletes szabályait tartalmazó Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatot. Az
Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat személyes adatok
szolgáltatását, illetve kezelését nem írhatja elõ.
(2) Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatot az ellátásbiztonság, a minõségi követelmények, a versenysemlegesség és az együttmûködõ földgázrendszerhez való szabad
hozzáférés figyelembevételével kell kidolgozni. Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat kidolgozása során a rendszerirányító köteles kikérni a külön jogszabály szerint létrehozott és mûködõ szabályzati bizottság véleményét.
(3) A (2) bekezdés szerint kidolgozott Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatot a rendszerirányító minden évben felülvizsgálja, a felülvizsgálathoz kikéri a szabályzati bizottság véleményét, és módosítás esetén – a beérkezett véleményekkel együtt – minden év október 31-ig benyújtja a
Hivatalhoz, amit a Hivatal határozattal hagy jóvá. A Hivatal megtagadja az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat jóváhagyását, ha az jogszabálysértõ vagy akadályozza a hatásos versenyt, a díjszabályozásban foglalt elvek és szabályok érvényesülését, vagy egyes felhasználókkal szemben
indokolatlan megkülönböztetések alkalmazását teszi lehetõvé és – határidõ tûzésével, valamint az okok megjelölésével kötelezi a rendszerirányítót a tervezet átdolgozására
és ismételt benyújtására. A jóváhagyott Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat vonatkozó elõírásait az engedélyesek, a
földgáztermelõk, a rendszerhasználók és a felhasználók
kötelesek betartani.
(4) Jogszabályváltozás esetén, és abban az esetben, ha
az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat akadályozza a hatásos versenyt, a díjszabályozásban foglalt elvek és szabályok érvényesülését, vagy egyes felhasználókkal szemben
indokolatlan megkülönböztetések alkalmazását teszi lehetõvé, a Hivatal az engedélyesekkel és a rendszerhasználókkal történõ egyeztetés mellett – határidõ tûzésével, valamint az okok megjelölésével – határozatban kötelezi a
rendszerirányítót a szabályzat módosítására. A módosítás
elmulasztása esetén bírságot szabhat ki, és hivatalból határozattal módosíthatja a szabályzatot.
(5) Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatot és annak
módosításait a Hivatal jóváhagyó határozatával együtt az
engedélyesek honlapjukon – a változásokkal egységes
szerkezetbe foglalt szöveggel – közzéteszik.
(6) Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmi követelményeit külön jogszabály határozza meg.

X. Fejezet
SZABÁLYZATOK
110. § (1) A rendszerirányító kidolgozza az együttmûködõ földgázrendszer mûködésére vonatkozó szabályokat,

111. § (1) A földgázelosztási szabályzat az együttmûködõ földgázrendszerhez való csatlakozás, a rendszerhasználat és a hozzáférés, valamint a földgázelosztó és a rendszerhasználó közötti jogviszony részletes szabályait tartalmazza.
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(2) A földgázelosztási szabályzatot külön jogszabály
tartalmazza.
112. § (1) Az egyetemes szolgáltatási szabályzat az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók, valamint az egyetemes szolgáltató közötti jogviszony részletes szabályait, és
az egyetemes szolgáltatási szerzõdés fõbb tartalmi elemeit
– beleértve a 36. § (1) bekezdésben foglaltakat is – és kötelezõen alkalmazandó rendelkezéseit tartalmazza.
(2) Az egyetemes szolgáltatási szabályzatot külön jogszabály tartalmazza.
113. § (1) Az engedélyes – az egyablakos kapacitásértékesítõ kivételével – köteles üzletszabályzatot készíteni,
amely tartalmazza az általa nyújtott szolgáltatás általános
biztonsági, minõségi, mûszaki, kereskedelmi, elszámolási
és fizetési elõírásait, valamint az ellátás színvonalának és a
felhasználói igény kielégítésének feltételeit.
(2) Az engedélyes által kidolgozott, a felhasználókkal
reprezentatív érdekképviseleteik útján egyeztetett üzletszabályzatot – a fogyasztóvédelmi hatóság elõzetes véleményének kikérését követõen – a Hivatal hagyja jóvá. A
Hivatal megtagadja az üzletszabályzatnak vagy az üzletszabályzat részének jóváhagyását, ha az jogszabályba, az
Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatba ütközik, vagy
egyébként a felhasználók lényeges jogos érdekeit sérti.
(3) A Hivatal az engedélyessel és a rendszerhasználókkal történõ egyeztetés mellett, annak eredménytelensége
esetén – határidõ tûzésével, valamint az okok megjelölésével – határozatban kötelezi az érintett engedélyest az üzletszabályzatának módosítására fogyasztóvédelmi érdekbõl,
továbbá az e törvényben, valamint a külön jogszabályban
foglaltak érvényre juttatása érdekében. A módosítás elmulasztása esetén bírságot szabhat ki, és hivatalból határozattal módosíthatja az üzletszabályzatot.
(4) Az engedélyes köteles a Hivatal által jóváhagyott
üzletszabályzatot – a mindenkor hatályos, egységes szerkezetbe foglalt szöveggel – az ügyfélszolgálatán, illetve a
honlapján hozzáférhetõvé tenni.
(5) Az üzletszabályzat kötelezõ tartalmi elemeit, a felépítésére vonatkozó általános elõírásokat, a társadalmi
egyeztetésre vonatkozó elõírásokat és az üzletszabályzattervezet jóváhagyásra történõ benyújtásának formai követelményeit külön jogszabály határozza meg.

XI. Fejezet
ENGEDÉLYEZÉS
114. § (1) Az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységek a következõk:
a) a rendszerirányítás,
b) a földgázszállítás,
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c) a földgázelosztás,
d) a földgáztárolás,
e) a földgáz kereskedelem,
f) az egyetemes szolgáltatás,
g) a szervezett földgázpiac-mûködtetés,
h) a vezetékes PB-gáz szolgáltatás,
i) az egyablakos kapacitásértékesítés.
(2) Az (1) bekezdés b)–f) és h)–i) pontjai szerinti tevékenységek határozatlan idõre szóló engedély alapján végezhetõk, míg az (1) bekezdés a) és g) pontja szerinti tevékenységek 10 évre szóló, meghosszabbítható engedély
alapján végezhetõk.
(3) Az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenység
csak mûködési engedély alapján végezhetõ.
(4) A telephelyi szolgáltató jogosult telephelyi szolgáltatói engedélyt kérni. A telephelyi szolgáltatói engedély
– a telephelyi felhasználók vonatkozásában – kiterjed a
földgáz értékesítésre is, e jogosultság azonban nem kizárólagos jog.
(5) Az engedély kérelmezõjének rendelkeznie kell a külön jogszabályban meghatározott pénzügyi és gazdasági
feltételekkel.
(6) A Hivatal köteles kiadni a mûködési engedélyt, ha a
kérelmezõ e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott követelményeknek eleget tesz.
(7) A Hivatal a mûködési engedély kiadását megtagadja, ha
a) bármely jogszabályi feltétel hiányzik,
b) a kérelemben szereplõ tevékenység folyamatos,
hosszú távú ellátásához a kérelmezõ nem rendelkezik a
jogszabályban meghatározott pénzügyi, gazdasági, mûszaki, környezetvédelmi, informatikai, távközlési feltételekkel és eszközökkel, valamint szakszemélyzettel, és a
földgázipari tevékenység megfelelõ végzéséhez szükséges
feltételekkel,
c) a kérelmezõ csõd- vagy felszámolási eljárás alatt áll,
d) a kérelmezõ mûködési engedélyét a Hivatal az engedély iránti kérelem benyújtását megelõzõ 10 éven belül a
kérelmezõnek felróható okból visszavonta.
(8) Az e törvény által kiadott engedély nem érinti a más
jogszabályokban elõírt engedélyek megszerzésének, és az
engedélyezési eljárások lefolyatásának kötelezettségét.
(9) A Hivatal az engedély iránti kérelem elutasításának
okait tájékoztatásul megküldi az Európai Bizottságnak.
(10) Az (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott engedélyköteles tevékenységet csak az a földgázipari vállalkozás végezhet, amely megfelel az e törvényben, és a végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feltételeknek.
(11) Az (1) bekezdés i) pontjában foglalt tevékenységet
külföldi székhelyû vállalkozás is végezhet, ha a külföldi
vállalkozás székhely szerinti állama és a Magyar Köztársaság közötti nemzetközi szerzõdés ezt biztosítja.
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(12) Telephelyi szolgáltatói tevékenységet csak belföldi
székhellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet folytathat.
115. § (1) Az engedélyben foglaltakat – a körülmények
jelentõs megváltozása esetén – az engedélyes kérelmére
módosítani lehet.
(2) Jogszabályváltozás esetén – a jogszabállyal való
összhang megteremtése érdekében – a Hivatal az engedélyt hivatalból módosíthatja.
(3) Az engedély módosítása nem befolyásolhatja hátrányosan a felhasználók ellátásának biztonságát, minõségét
és árát.
(4) A Hivatal az engedélyt az engedélyes kérelmére
visszavonhatja.
(5) Az engedélyezési eljárásnak meg kell felelni az objektivitás és megkülönböztetés-mentesség elvének.
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használót ellátó elosztóvezetékén lévõ felhasználói kör
földgázellátását biztosító kereskedelmi engedélyt.
(4) A földgáztároló, a telephelyi szolgáltató, illetve a
szervezett földgázpiaci engedélyes más e törvényben szabályozott mûködési engedéllyel nem rendelkezhet.
(5) Az egyablakos kapacitásértékesítési mûködési engedély megadásának nem feltétele, hogy az engedélyes az
egyablakos nemzetközi szállítóvezeték Magyar Köztársaság államhatárán belüli szakaszának tulajdonosa, üzemeltetõje vagy karbantartója legyen.
118. § (1) A rendszerüzemeltetõk és a telephelyi szolgáltató mûködési engedélye tartalmazza az engedély alapján üzemeltetendõ szállító- és elosztóvezeték, valamint a
tároló alapvetõ eszközeinek, a hozzájuk tartozó berendezéseknek és a szükséges eszközöknek a felsorolását.

(6) Az engedély kiadásának, módosításának és visszavonásának részletes szabályait külön jogszabály tartalmazza.

(2) Az engedély kérelmezõjének rendelkeznie kell a külön jogszabályban meghatározott pénzügyi és gazdasági
feltételekkel.

116. § (1) A földgázelosztói engedély kötelezettséget
jelent és – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak kivételével –
kizárólagos jogot biztosít a földgázelosztásra az engedélyben meghatározott településen, településrészen, területen.

(3) A földgáz biztonsági készletezést végzõ földgáztároló jogosult és köteles a Hivatal által kiadott mûködési
engedélyében – az Fbkt.-val összhangban – meghatározott
eltérõ szabályok mellett üzemeltetni az engedélyével érintett tárolót és berendezéseit.

(2) Nem utasítható el az elosztóvezeték létesítése és
üzemeltetése iránti – a jogszabályi követelményeknek
megfelelõ – kérelem kizárólag arra való hivatkozással,
hogy a kérelemben szereplõ település, településrész, terület már szerepel más földgázelosztó engedélyében, ha a kérelmezõ az adott településen, településrészen, területen a
földgázellátásba be nem kapcsolt terület ellátására, vagy a
megnövekedett földgázigényt kielégítõ kapacitás biztosítására kér földgázelosztási engedélyt, és közvetlenül a
szállítóvezetékhez kíván csatlakozni.
(3) Ha a földgázelosztási engedélykérelem olyan település, településrész, vagy terület azon részeire vonatkozik,
ahol még nem létesült elosztóvezeték, és a település, településrész, vagy terület más részein a kérelmezõtõl különbözõ engedélyes végez földgázelosztási tevékenységet, a
Hivatalnak a kérelem elbírálása során figyelembe kell vennie a kérelemben szereplõ település, településrész, vagy
terület leendõ felhasználóinak érdekeit, valamint a kérelemben nem szereplõ település, településrész, terület többi
felhasználójának méltányos érdekét is.
117. § (1) A földgázszállító a rendszerirányítói engedélyen kívül e törvényben szabályozott más mûködési engedéllyel nem rendelkezhet.
(2) A földgázkereskedõ az egyetemes szolgáltatási engedélyen kívül más mûködési engedéllyel nem rendelkezhet.
(3) A földgázelosztó a vezetékes PB-gáz szolgáltatói
engedélyen kívül más mûködési engedéllyel nem rendelkezhet, kivéve a 100 000-nél kevesebb rácsatlakozott fel-

XII. Fejezet
JOGKÖVETKEZMÉNYEK
119. § (1) Aki a földgázipari tevékenységet a jogszabályban, az engedélyében, a Hivatal határozatában, az
Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban vagy az üzletszabályzatban elõírtaktól eltérõ módon gyakorolja, a Hivatal
az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja:
a) felhívja az engedélyes figyelmét az engedélyben, a
szabályzatokban, és a jogszabályokban foglalt kötelezettségei teljesítésére és határidõ tûzésével kötelezi a jogsértés
megszüntetésére,
b) bírságot szabhat ki,
c) a határidõ eredménytelen eltelte után az engedélyes
tevékenységét felfüggesztheti,
d) azonnali hatállyal eltilthatja a tevékenység folytatásától.
(2) Ha a rendszerüzemeltetõk vagy a telephelyi szolgáltató mûködési zavarai, vagy a mûködésükre vonatkozó információk alapján a felhasználók folyamatos földgázellátása várhatóan veszélyeztetetté válik, valamint a szállítóés az elosztóvezeték, valamint a tároló tulajdonosa nem
tesz eleget kötelezettségeinek, a Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket, így különösen
a) felhívja a tulajdonos és az üzemeltetõ figyelmét a jogszabályban foglalt kötelezettségei teljesítésére, és határidõ
tûzésével kötelezi a megfelelõ mûködés helyreállítására,
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b) bírságot szabhat ki a tulajdonosra, vagy az üzemeltetõre,
c) a határidõ eredménytelen eltelte után más engedélyest jelölhet ki a jogszabályban elõírt feladatok teljesítésére, és az engedélyes tevékenység folytatására.
(3) A Hivatal az (1)–(2) bekezdésekben felsorolt intézkedéseket egyidejûleg is alkalmazhatja. A (2) bekezdés
c) pontja szerinti kijelölés esetén a Hivatal dönt az engedélyes tevékenység felfüggesztésérõl, vagy az engedély teljes vagy részleges visszavonásáról. A bírság ismételten kiszabható. A kiszabható bírság legmagasabb összegét külön jogszabály határozza meg.
(4) A Hivatal az engedélyt módosíthatja vagy visszavonhatja, ha az engedélyes az ellátás-, az élet-, az egészség-, az üzem- és a vagyonbiztonságot vagy a környezetet
veszélyeztetõ módon üzemelteti a szállító- és az elosztóvezetéket, valamint a tárolót, továbbá ha a jogszabályban
meghatározott kötelezettségeinek és az engedélyben foglaltaknak nem képes eleget tenni.
(5) A folyamatos és biztonságos földgázellátás érdekében, az (1)–(2) bekezdés szerinti jogellenes magatartás
miatt indult eljárás alatt, továbbá a felszámolás vagy a végelszámolás befejezéséig, illetve a szállító-, és az elosztóvezeték, valamint a tároló üzemeltetési jogának megszûnése
esetén a szállító-, és az elosztóvezeték, valamint a tároló
mûködtetését, illetve az engedélyben meghatározott tevékenységek végzését folyamatosan fenn kell tartani.
(6) A Hivatal a földgázipari tevékenység folyamatos
végzésére más engedélyest is kijelölhet, ha az együttmûködõ földgázrendszer folyamatos és biztonságos mûködése vagy a felhasználók ellátása azt megköveteli.
(7) A Hivatal más engedélyes kijelölése esetén az engedélyest, vagy ha a szállító-, és az elosztóvezeték, valamint
a tároló tulajdonosa nem az engedélyes, akkor a földgázrendszer tulajdonosát kötelezheti arra, hogy a folyamatos
és biztonságos földgázszállításhoz, földgázelosztáshoz,
földgáztároláshoz és a telephelyi szolgáltatáshoz szükséges eszközeit a kijelölt engedélyesnek üzemeltetésre adja
át, továbbá a rendszerüzemeltetõi és kereskedelmi tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásokat, adatokat bocsássa rendelkezésére. A Hivatal határozatában
meghatározza az eszközök használatának ellenértékét, továbbá az iratok és az adatok felhasználásának rendjét.
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ri tevékenységenként is, és a nem földgázipari tevékenységeitõl is elkülöníteni, valamint azokat az éves beszámoló
kiegészítõ mellékletében, a tevékenységenként készített
mérlegben és az eredmény kimutatásban olyan módon bemutatni, mintha az egyes tevékenységeket önálló gazdálkodó szervezetek végeznék.
(2) Az integrált földgázipari vállalkozás köteles olyan
számviteli szétválasztási szabályokat kidolgozni, és az
egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezetni, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát és a diszkrimináció-mentességet, kizárja a keresztfinanszírozást és a versenytorzítást.
(3) A földgázipari vállalkozásnak az éves beszámoló kiegészítõ mellékletében részleteznie kell a más engedélyes
földgázipari tevékenységet végzõ társaság tulajdonlásából
eredõ bevételeket, és a kapcsolt vállalkozásoktól származó
bevételeket és ráfordításokat.
(4) A beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre, a
beszámoló összeállítására, a könyvek vezetésére, valamint
a nyilvánosságra hozatalra és közzétételre vonatkozó szabályokat az Sztv. állapítja meg. Az engedélyköteles tevékenységet végzõk kötelesek belsõ számvitelükben az eszközök és források, a bevételek és ráfordítások, valamint a
tevékenységhez egyértelmûen hozzá nem rendelhetõ eszközök tekintetében az értékcsökkenés megosztásának szabályait megállapítani. Az engedélyköteles tevékenységet
végzõk éves könyvvizsgálata során a könyvvizsgálónak
ellenõriznie kell az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítését is.
(5) Az integrált, valamint a több engedéllyel rendelkezõ
földgázipari vállalkozás könyvvizsgálója az éves beszámolóhoz, illetve az összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz kiadott független könyvvizsgálói jelentésben köteles igazolni, hogy a vállalkozás által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok, valamint az
egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítják a vállalkozás üzletágai közötti keresztfinanszírozás-mentességet.
(6) Minden engedélyes földgázipari vállalkozás köteles
az auditált számviteli éves beszámolóját a tárgyévre készített üzleti jelentéssel, és a könyvvizsgálói jelentéssel
együtt a Hivatalnak az Sztv. szerinti letétbe helyezéssel
egyidejûleg megküldeni.

Számviteli szétválasztás

(7) A több engedéllyel rendelkezõ földgázipari vállalkozás esetén a tevékenységi beszámolókat is tartalmazó
számviteli éves beszámolót csak egy példányban kell a Hivatalnak benyújtani. A földgázipari vállalkozás ebben az
esetben köteles nyilatkozni, hogy mely engedélyekre vonatkozóan nyújtotta be a számviteli éves beszámolót.

120. § (1) Az integrált földgázipari vállalkozás köteles
az Sztv.-ben meghatározott módon eszközeit és forrásait,
bevételeit és ráfordításait belsõ számvitelében földgázipa-

(8) A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás
összevont (konszolidált) számviteli beszámolóját a társaságcsoport konszolidációra kötelezett engedélyes tagja
küldi meg a Hivatalnak.

XIII. Fejezet
TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSA
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(9) A számviteli szétválasztásra vonatkozó fõ követelményeket és alapelveket a Kormány rendeletben szabályozza.

A vertikálisan integrált földgázipari vállalkozásokra
vonatkozó szétválasztási szabályok
121. § (1) Ha a földgázszállítási, a földgázelosztási, és a
földgáztárolási tevékenységet vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás végzi, az engedélyköteles tevékenységeket a hozzájuk közvetlenül nem kapcsolódó egyéb tevékenységektõl elkülönült, jogilag szétválasztott, valamint szervezeti és döntéshozatali szempontból független
szervezetben és döntéshozatali eljárás alkalmazásával kell
ellátni, kivéve
a) a rendszerirányítói engedéllyel is rendelkezõ földgázszállítót,
b) a 100 000-nél kevesebb rácsatlakozott felhasználót
ellátó elosztóvezetékén lévõ felhasználói kör földgázellátását biztosító földgázkereskedõt,
c) a vezetékes PB-gáz szolgáltatót.
(2) A földgázszállítói, a rendszerirányítói és a földgázelosztói engedélyekkel rendelkezõ gazdasági társaságokra
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Gt.) rendelkezései az e törvényben foglalt eltérésekkel alkalmazhatók.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések teljesítése
érdekében a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás
különösen a következõ követelményeknek köteles megfelelni:
a) a rendszerüzemeltetõ gazdasági társaság – a szervezett földgázpiacot kivéve – nem szerezhet részesedést
földgáztermelõben vagy e törvény szerint engedélyköteles, nem földgázszállítói, illetve földgázelosztói engedélyes tevékenységet végzõ gazdasági társaságban, továbbá
a földgáztermelõ nem szerezhet és 2011. január 1-tõl nem
tarthat fenn részesedést földgázszállítási vagy földgázelosztási tevékenységet ellátó gazdasági társaságban,
b) a földgázszállítási, földgáztárolási vagy földgázelosztási tevékenységet ellátó gazdasági társaságnak a Gt.
21. §-ában meghatározott vezetõ tisztségviselõje, a Gt.
32. §-a szerinti cégvezetõje a Munka Törvénykönyvérõl
szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.)
188. §-ában meghatározott vezetõ állású munkavállalója, a
Gt. 37. §-a szerinti ügydöntõ felügyelõbizottságának tagja,
valamint a gazdasági társaság engedélyesi tevékenységet
ellátó szervezeti egységének vezetõi munkafeltételeit, hatásköreit, beszámolási kötelezettségeit oly módon kell kialakítani és rögzíteni, hogy a független döntéshozatal biztosított legyen,
c) a b) pontban meghatározott személynek nem lehet
társasági részesedése a földgázszállítói, vagy földgázelosztói tevékenységet ellátó gazdasági társaságon kívül
e törvény szerint engedélyköteles földgázipari tevékeny-
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séget folytató gazdasági társaságban, annak kapcsolt vállalkozásában, nem lehet ilyen gazdasági társaság vezetõ
tisztségviselõje, továbbá nem létesíthet ilyen gazdasági
társasággal munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyt,
d) a b) pontban meghatározott vezetõ állású munkavállalót és szervezeti egység vezetõt az integrált földgázipari
vállalkozáshoz tartozó más gazdasági társasághoz nem lehet kirendelni,
e) a földgázszállítási, földgáztárolási vagy földgázelosztási tevékenységet ellátó gazdasági társaság vezetõ állású munkavállalójának, valamint az engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti egység vezetõjének munkaszerzõdésében, vagy megbízási szerzõdésében foglalt jogokat és kötelezettségeket, a munkabérét és egyéb juttatásait, valamint a munkavégzésének feltételeit – független
döntéshozatali eljárás keretében – úgy kell meghatározni,
hogy a rendszerirányítási tevékenységet ellátó gazdasági
társaság mûködését befolyásoló döntések meghozatala során a befolyásmentesség és az egyenlõ bánásmód követelményének megfelelõen járjon el,
f) a rendszerirányító vezetõ tisztségviselõje, cégvezetõje, ügydöntõ felügyelõbizottságának tagja és vezetõ állású munkavállalója díjazását, munkabérét és egyéb juttatásait nem lehet a vertikálisan integrált vállalkozás nem földgázszállítási vagy földgázelosztási tevékenységének eredményességétõl függõen meghatározni,
g) a rendszerirányító vezetõ tisztségviselõje, ügydöntõ
felügyelõbizottságának tagja és vezetõ állású munkavállalója a pozíciója, vagy munkaviszonya megszûnését követõ
egy éven belül csak a Hivatal jóváhagyásával lehet más engedélyes vezetõ tisztségviselõje, ügydöntõ felügyelõbizottságának tagja vagy vezetõ állású munkavállalója, ez
nem érinti az Mt. 3. §-ának (6) bekezdése szerint a munkaviszony megszûnését követõ kötelezettség fejében járó ellenértéket,
h) a jelen törvényben foglalt rendelkezések figyelembevételével a rendszerirányító befolyásmentesen és az
egyenlõ bánásmód követelményének megfelelõen jogosult meghozni az engedélyköteles tevékenységének végzéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi és személyi döntéseket, beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi
üzemvitellel, valamint a szállító-, és elosztóvezetékek létesítésével, továbbá felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is. Ez nem akadályozza a rendszerirányító anyavállalata számára, hogy jóváhagyja az engedélyes éves üzleti
tervét, és hogy általános korlátokat szabjon a leányvállalat
eladósodásának mértékére vonatkozóan. Az anyavállalat
az éves üzleti terv végrehajtása során a rendszerirányító részére egyedi utasítást nem adhat,
i) a rendszerirányító az üzleti éven belüli pénzforgalmának önállóan bonyolításáról vagy a vállalkozáscsoport
által mûködtetett közös pénzforgalmi rendszerhez történõ
csatlakozásáról befolyásmentesen dönt,
j) a rendszerirányító befolyásmentesen és az egyenlõ
bánásmód követelményének megfelelõen jogosult meg-
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hozni a rendszerirányításhoz szükséges informatikai és
távközlési eszközök, valamint az azokhoz kapcsolódó
egyéb eszközök üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére vonatkozó döntéseket. A tulajdonos e döntéseket érintõ egyedi utasítást nem adhat,
k) a nem a földgázszállító, földgáztároló vagy földgázelosztó által végzett támogató tevékenységek (a továbbiakban: támogató tevékenységek) tekintetében is biztosítani kell az önálló döntési jogosítványokat a földgázszállító, földgáztároló vagy a földgázelosztó vezetése számára,
l) a mûködési engedélyek alapján, a Hivatal jóváhagyásával kiszervezett tevékenységek tekintetében is biztosítani kell az önálló döntési jogosítványokat a földgázszállító,
vagy földgázelosztó vezetése számára,
m) a támogató tevékenységek és kiszervezett tevékenységek esetén a rendszerüzemeltetõ úgy felel jogszabályban
meghatározott kötelezettségei teljesítéséért, mintha az
adott tevékenységet maga végezné.
(4) A (3) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezések
teljesítése nem érinti a rendszerirányító és a földgázszállító, valamint földgázelosztó tulajdonosainak külön jogszabályokban meghatározott jogait.
(5) A rendszerirányítói engedéllyel is rendelkezõ földgázszállító tevékenységét nem szükséges döntéshozatali
szempontból külön választani egymástól ugyanakkor köteles egyéb tevékenységeitõl pénzügyileg, számvitelileg
elkülöníteni.
(6) A rendszerüzemeltetõk és a rendszerirányító az
egyenlõ bánásmód követelményének – a mûködés során
történõ – érvényre juttatása érdekében kötelesek megfelelési programot készíteni, és azt a Hivatalhoz elõzetes jóváhagyásra benyújtani. A szabályzatban foglaltak teljesítésének ellenõrzésérõl éves megfelelési jelentést kell készíteni. Az éves megfelelési jelentést nyilvánosságra kell hozni, valamint jóváhagyásra be kell nyújtani a Hivatalhoz.
(7) A megfelelési program, valamint az éves megfelelési jelentés meghatározza azokat a szabályokat és egyéb
szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják az egyenlõ
bánásmód követelményének megfelelõ mûködést. A megfelelési programra, valamint az éves megfelelési jelentésre
vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja
meg.

XIV. Fejezet
EGYES CÉGJOGI ESEMÉNYEKRE VONATKOZÓ
KÖZÖS SZABÁLYOK
122. § (1) Az engedélyes földgázipari vállalkozásnak a
Gt. rendelkezései szerinti átalakuláshoz, szétválásához
(különválásához, kiválásához), más vállalkozással történõ
egyesüléséhez (beolvadáshoz, összeolvadáshoz), jogutód
nélküli megszûnéséhez, alaptõkéjének vagy törzstõkéjének legalább egynegyed résszel történõ leszállításához
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(a továbbiakban együtt: cégjogi esemény) a Hivatal jóváhagyó határozata szükséges. A cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a cégbírósághoz a Hivatal határozatával együtt lehet benyújtani. A Hivatal nem tagadhatja
meg az alaptõke vagy törzstõke leszállításához való hozzájárulást, ha azt az engedélyes számára külön jogszabály
kötelezõvé teszi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti egyesülés (beolvadás,
összeolvadás) valamint szétválás (különválás, kiválás)
esetén a Hivatal által kiadott engedélyek vonatkozásában a
Gt. 70. §-ának (1) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatók.
(3) Az (1) bekezdés szerinti cégjogi esemény nem
igényli a Hivatal elõzetes jóváhagyó határozatát az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték engedélyese valamint a telephelyi szolgáltató esetében.
(4) A rendszerüzemeltetõi, a rendszerirányítói, és a
szervezett földgázpiaci engedélyesek esetében a Gt.
55. §-ának (1) bekezdésében meghatározott uralmi szerzõdések nem köthetõk, az ilyen szerzõdések semmisek. E bekezdésben meghatározott engedélyesekre a Gt. 64. §-a
nem alkalmazható.
123. § (1) Bármely engedélyes földgázipari vállalkozásban történõ ötszázalékos mértéket elérõ, majd ezt követõen minden további ötszázalékos mértéket elérõ közvetlen és közvetett befolyásszerzést a szerzõ fél köteles a Hivatalnak haladéktalanul bejelenteni. A befolyásszerzésre,
annak mértékére, az összehangoltan eljáró személyekre és
a bejelentés tartalmára vonatkozóan a tõkepiacról szóló
2001. évi CXX. törvény rendelkezéseit kell megfelelõen
alkalmazni. A szavazatok 25%-át, 50%-át vagy 75%-át
meghaladó befolyás szerzéséhez és az ehhez fûzõdõ jogok
gyakorlásához a Hivatal elõzetes hozzájáruló határozata is
szükséges. A cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a cégbírósághoz a Hivatal határozatával együtt lehet benyújtani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti befolyásszerzés nem igényli a Hivatal elõzetes jóváhagyó határozatát az egyablakos
kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték engedélyese, a
célvezeték üzemeltetõje, valamint a telephelyi szolgáltató
esetében.
(3) A Hivatal az (1) bekezdésben és a 122. § (1) bekezdésében meghatározott ügyletek jóváhagyását megtagadhatja vagy feltételhez kötheti, ha azok végrehajtása a földgázellátás biztonságát, a közbiztonságot, az energiapolitikai követelmények érvényesülését, az engedélyköteles tevékenység ellátását vagy a szállítási, tárolási, elosztási,
rendszerirányítási, valamint egyetemes szolgáltatási tevékenység árának és a szolgáltatás minõségének meghatározására vonatkozó szabályozást veszélyezteti.
(4) A Hivatal (1) bekezdésben, illetve a 122. § (1) bekezdésében meghatározott jóváhagyó határozata vagy a
részesedésszerzés (1) bekezdésben meghatározott bejelen-
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tésének elmulasztása után megszerzett részesedések tekintetében a részvényes vagy a tag a részvénykönyvbe nem
jegyezhetõ be, tagjegyzékben nem tüntethetõ fel és a társasággal szemben – az osztalékra való jogosultságot kivéve – jogot nem gyakorolhat.

szerzõdés tartalmát képezõ – személyes adatokat. A felhasználó azonosításához a természetes személy felhasználó esetén neve, lakcíme, születésének helye és ideje, valamint anyja neve, nem természetes személy felhasználó
esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma) szükséges.

124. § (1) A Hivatal jóváhagyó határozata szükséges az
engedélyes mûködési engedélyében felsorolt engedélyhez
kötött tevékenységei egyes elemeinek más személy általi
végzéséhez (a továbbiakban: kiszervezés), valamint a mûködési engedélyében meghatározott alapvetõ eszközök és
vagyoni értékû jogok más személy részére történõ átruházásához, átengedéséhez, lízingbe adásához, egyéb módon
tartós használatba adásához, megterheléséhez vagy biztosítékul való lekötéséhez (a továbbiakban együtt: alapvetõ
eszközökkel való rendelkezés).

(2) Az adatkezelõ a kezelt személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni, ha az adatkezelés nem az (1) bekezdésben meghatározott célból történt, vagy az adatkezelés
célja megszûnt.

(2) A kiszervezés engedélyezése során a Hivatal nem
hagyhat jóvá olyan ügyletet, amely azt eredményezi, hogy
a mûködési engedélyben meghatározott alaptevékenységek végzése, vagy a karbantartás és az üzemzavar elhárítás
irányítása, továbbá a csatlakozó rendszerüzemeltetõkkel,
és a saját szervezetén belül a rendszerhasználókkal kapcsolatot tartó, folyamatosan mûködõ mûszaki irányító
szolgálat kikerül az engedélyes saját szervezetébõl.
(3) A kiszervezett tevékenységek esetében a kiszervezést végzõ engedélyes úgy felel a jogszabályokban és a
mûködési engedélyében meghatározott kötelezettségei
teljesítéséért, mintha a kiszervezett tevékenységet maga
végezné.
(4) Nem igényli a Hivatal (1) bekezdés szerinti elõzetes
jóváhagyó határozatát a kiszervezés és az alapvetõ eszközökkel és vagyon értékû jogokkal való rendelkezés, a földgázkereskedõ – kivéve az egyetemes szolgáltatót – az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték engedélyese, valamint a telephelyi szolgáltató esetében.

XV. Fejezet
ADATSZOLGÁLTATÁS, TITOKVÉDELEM,
INFORMÁCIÓKEZELÉS
125. § (1) Az engedélyesek (a továbbiakban: adatkezelõ) az e törvényben meghatározott engedélyköteles tevékenység végzése, az ehhez szükséges mûszaki berendezések létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó szerzõdés
megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerzõdésben meghatározott díjak számlázása, továbbá a szerzõdésbõl eredõ
egyéb követelések érvényesítése, és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban foglalt együttmûködési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából kezelhetik a felhasználó, valamint a külön jogszabályban meghatározott
fizetõ azonosításához szükséges és elégséges – e törvény
vagy a végrehajtására kiadott külön jogszabály szerint a

(3) Az adatkezelõ rendszerhasználóval történõ szerzõdéskötése nem tehetõ függõvé a rendszerhasználónak valamely, az (1) bekezdésben nem szabályozott célból történõ adatkezeléshez való hozzájárulásától.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok közül az
adatkezelés céljához szükséges adatok – az a)–c) és
e) pontok esetében az érintett egyidejû értesítése mellett –
átadhatók:
a) az adatkezelõ megbízása alapján a szerzõdés megkötését, a leolvasást, a számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a
felhasználási helyek mûszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenõrzését, kikapcsolását illetõleg az ügyfélszolgálati tevékenységet végzõ természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek,
b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére
jogszabály vagy a szerzõdõ felek megállapodása alapján
jogosult szervezetek részére,
c) a Hivatalnak,
d) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság
védelme, továbbá a közvádas bûncselekmények üldözése
céljából az arra hatáskörrel rendelkezõ nemzetbiztonsági
szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak,
e) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény elõírásai szerint a végrehajtónak.
(5) A (4) bekezdés a)–c) és e) pontjaiban meghatározott
szervezeteket az átadott adatokkal kapcsolatban az adatkezelõvel azonos titoktartási kötelezettség terheli.
(6) Az engedélyesek és a földgáztermelõ kötelesek biztosítani, hogy a tevékenységgel kapcsolatos információk
és adatok kezelése, továbbítása, más módon hozzáférhetõvé tétele, valamint nyilvánosságra hozatala megfeleljen:
a) a jogszabályokban, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban foglalt elõírásoknak,
b) a külön jogszabályokban meghatározott, az engedélyes földgázipari vállalkozás tulajdonosainak jogaira vonatkozó rendelkezéseknek,
c) az azonos típusú mûködési engedéllyel rendelkezõ
engedélyesekkel és felhasználókkal szemben az egyenlõ
bánásmód követelményének.
(7) A rendszerüzemeltetõk és a telephelyi szolgáltatók
nem élhetnek vissza azokkal az üzleti érdeket érintõ információkkal, amelyekhez a rendszerhasználóktól az együtt-
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mûködõ földgázrendszerhez való hozzáférés megvalósítása vagy tárgyalása során jutottak, és kötelesek továbbá mindazon üzleti titoknak nem minõsülõ információkat az összes érdekelt rendelkezésére bocsátani, amelyeket
bármelyik érdekelt részére eljuttattak.
(8) A rendszerhasználók kötelesek a rendszeregyensúly
fenntartásához szükséges operatív jellegû, az Üzemi és
Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott adatokat folyamatosan szolgáltatni. Az adatforgalomban résztvevõk
kötelesek biztosítani az üzleti titoknak minõsülõ információk bizalmas kezelését.
(9) A földgázszállító köteles a rendszerüzemeltetõknek,
a szállítóvezetékhez közvetlenül kapcsolódó felhasználóknak és a földgáztermelõnek a földgázszállítási alapszolgáltatás keretében a szállított földgáz minõségére vonatkozó napi elszámolási adatot szolgáltatni.
(10) A rendszerüzemeltetõk kötelesek más rendszerüzemeltetõk, rendszerhasználók, valamint a rendszerirányító és a
Hivatal számára külön jogszabályban és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott adatokat szolgáltatni.
(11) Az adatszolgáltatásra vonatkozó részletszabályokat külön jogszabály, és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza.
(12) A rendszerirányító tevékenységének ellátásához az
engedélyesek kötelesek a feladata ellátásához szükséges
operatív jellegû adatokat folyamatosan szolgáltatni. Az
adatszolgáltatási kötelezettséget az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza.
(13) A rendszerirányító biztosítja az üzleti titoknak minõsülõ információk bizalmas kezelését.
(14) A szállítási, a tárolási és az elosztói rendszerüzemeltetõ az információ közreadására vonatkozó jogi kötelezettség sérelme nélkül köteles megõrizni azoknak a gazdasági szempontból érzékeny információknak a titkosságát,
amelyekhez üzleti tevékenysége során hozzájut, továbbá
megakadályozni, hogy a saját tevékenységével kapcsolatos – üzleti szempontból elõnyös – információ megkülönböztetõ módon kerüljön nyilvánosságra.
(15) Az engedélyesek külön jogszabályban meghatározott informatikai rendszert mûködtetnek az együttmûködés biztosítása érdekében.

XVI. Fejezet
A MAGYAR ENERGIA HIVATAL JOGÁLLÁSA,
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
Magyar Energia Hivatal feladata és hatásköre
126. § A Hivatal feladata különösen:
a) az e törvény és felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok által engedélykötelesnek minõsített tevékeny-
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séget folytató földgázipari vállalkozások és a földgázpiac
jogszabályoknak és hatósági elõírásoknak megfelelõ mûködésének biztosítása,
b) a hatékony és fenntartható földgázpiaci verseny elõmozdítása,
c) a hatékonysági követelmények, a rendszerszinten értékelt mûszaki-gazdasági optimum, és a legkisebb költség
elvének érvényesítése,
d) az ellátás biztonságának megõrzése és növelése,
e) a fenntartható fejlõdés követelményeinek érvényesítése,
f) a nyilvánosság tájékoztatása,
g) a felhasználók és az engedélyesek érdekeinek védelme,
h) a technológiai monopolhelyzettel való visszaélés és
a versenykorlátozás megakadályozása, a piaci résztvevõk
tevékenységének és a rendszerhasználati díjak, valamint
az egyetemes szolgáltatás és a végsõ menedékes szolgáltatás árképzési módjának szabályozásával kapcsolatos hatáskörök gyakorlása révén, az Európai Unió követelményeinek megfelelõen.
127. § A Hivatal a földgázellátással, a földgázellátás
biztonságának és a földgázpiac hatékony mûködésének
felügyeletével, továbbá az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elõsegítésével kapcsolatos feladatai körében
a) kiadja, – jogszabályban meghatározott esetekben –
módosítja, vagy visszavonja az e törvény szerint engedélyköteles tevékenységek gyakorlásához szükséges engedélyeket, elõzetesen hozzájárul a célvezetékek létesítéséhez;
b) jóváhagyja az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatot
és annak módosításait, valamint a jóváhagyást feltételhez
kötheti, illetve e törvényben meghatározott esetekben hivatalból módosítja azt;
c) jóváhagyja az engedélyesek által kidolgozott üzletszabályzatokat, és azok módosításait, valamint a jóváhagyást feltételhez kötheti, vagy megtagadhatja, továbbá a
113. § (3) bekezdésben foglalt esetben az üzletszabályzatot hivatalból módosíthatja;
d) jóváhagyja a földgázszállító, rendszerirányító, földgázelosztó, illetve földgáztároló által benyújtott megfelelési programokat, és azok módosításait, valamint jóváhagyja az éves megfelelési jelentést;
e) ellenõrzi az e törvényben, a végrehajtására kiadott
külön jogszabályokban, a Hivatal által kiadott határozatokban, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban, üzletszabályzatokban, valamint a megfelelési programokban
meghatározott kötelezettségek betartását;
f) piacfelügyeleti tevékenysége során figyelemmel kíséri a földgázpiaci verseny jellemzõit, piacelemzést és hatósági ellenõrzést végez;
g) ellátja a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyes
azonosításával, és az ilyen jellegû piac szabályozásával
kapcsolatos, e törvény által hatáskörébe utalt teendõket;
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h) javaslatot tesz a felhasználó igénye alapján az engedélyes által külön díj ellenében végezhetõ kiegészítõ, illetve karbantartó szolgáltatások körére és díjaira, továbbá az
egyetemes szolgáltatás felmondása, valamint a közüzemi
szerzõdés megszûnése esetén a felhasználót megilletõ mobil tárolói készlet átadásának szabályaira és az áralakítás
elveire;
i) ellenõrzi a rendszerhasználati díjakra és a csatlakozási díjakra, valamint az egyetemes szolgáltatás árképzésére
és a tárgyalásos tárolói hozzáférés alkalmazására vonatkozó elõírások betartását, dönt az egyetemes szolgáltatás árfeltételeirõl;
í) a külön jogszabályban az együttmûködõ földgázrendszer használatáért fizetendõ díjakkal együtt kihirdetett számítási módszer szerint meghatározza a földgázelosztóknak a 105. § (4) bekezdés alapján teljesítendõ kiegyenlítõ
fizetések összegét;
j) a 85. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben
dönt az együttmûködõ földgázrendszerben alkalmazott
díjmegállapítási szabályok, valamint a hozzáférési kötelezettségek teljesítése alól benyújtott mentesítési kérelmek
tárgyában, továbbá dönt a tárgyalásos tárolói hozzáférés
szabályainak alkalmazásához szükséges felmentésrõl;
k) rendszerfelügyeleti tevékenysége során
ka) felülvizsgálja és jóváhagyja a 82. § (2) bekezdése
szerinti, a tervezéshez szükséges adatbázist,
kb) ellenõrzi – a rendszerirányító által beterjesztett – a
földgázrendszer kapacitásának felülvizsgálatát és a hosszú
távú infrastruktúrafejlesztési javaslatot,
kc) az engedélyesek által nem vállalt, de indokolt fejlesztések elvégzésére jogosult pályázatot meghirdetni és
elbírálni;
l) az egyes engedélyesekre – a jogszabályban meghatározott keretek között – határozatban állapítja meg az engedélyköteles tevékenység folytatásának minimális minõségi követelményeit, valamint elvárt színvonalát, a felhasználókkal való kapcsolattartás módjára vonatkozó minimális követelményeket, a felhasználók tájékoztatásának részletes szabályait, továbbá a rendszerüzemeltetõk vonatkozásában az együttmûködõ földgázrendszer biztonságos
üzemeltetésére vonatkozó minimális követelményeket;
m) dönt a rendszerüzemeltetõvel, illetve a telephelyi
engedélyessel szemben felmerülõ, csatlakozással vagy az
együttmûködõ földgázrendszer megfelelõ minõségben
való rendelkezésre állásának kérdésével kapcsolatos felhasználói panaszok ügyében; ellenõrzi a felhasználói igények kielégítését és a felhasználók által a hálózathoz való
csatlakozás érdekében befizetett csatlakozási díj felhasználását;
n) eljár a földgázkereskedõvel szemben felmerülõ panaszok ügyében, kivéve az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történõ, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre
vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követõen
a felhasználó ellátásba történõ ismételt bekapcsolására vo-
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natkozó jogszabályi elõírások megsértésével összefüggõ
lakossági fogyasztói panaszokat;
o) a folyamatos és biztonságos földgázellátás fenntartása érdekében folyamatosan ellenõrzi
oa) a földgázvezetékek és a földgáztárolók kapacitását,
a földgázkereskedõ rendelkezésre álló gázforrásait, a tárolt földgáz mennyiségeket, és a szállítóvezeték egyensúlyozáshoz rendelkezésre álló eszközeit, gázforrásait,
ob) az együttmûködõ földgázrendszer kapacitásában
beálló változásokat,
oc) a földgázkereskedõ gazdasági stabilitását, pénzügyi
biztosítékainak meglétét, a gazdasági ellehetetlenülés idõbeni ismerete céljából,
od) az engedélyesek szolgáltatási színvonalát, üzemszünet mutatóit;
p) e törvény szerint jóváhagyja az engedélyes földgázipari vállalkozás átalakulását, szétválását, más földgázipari vállalkozással való egyesülését, jogutód nélküli megszûnését, a jegyzett tõke értékének csökkentését, az engedélyesekben történõ befolyásszerzést, az engedélyes mûködési engedélyében felsorolt engedélyhez kötött tevékenységei egyes elemeinek más személy általi végzését,
valamint a mûködési engedélyben meghatározott alapvetõ
eszközeinek és vagyoni értékû jogainak más személy részére történõ átruházását, átengedését, lízingbe adását, és
egyéb módon tartós használatba adását, megterhelését
vagy biztosítékul lekötését;
q) eleget tesz a személyes adatok gyûjtésére vonatkozó
– törvényben elõírt –, valamint a külön jogszabályban
meghatározott egyéb adatgyûjtési, adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségének;
r) a rendszerirányító javaslatának figyelembevételével
jóváhagyja a korlátozási besorolást, a rendszerirányító
javaslatára dönt a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi
piacon folyó kereskedés felfüggesztésérõl, valamint válságkezelési javaslatot tesz a miniszternek;
s) jogosult feladatának ellátása érdekében – külön jogszabályban meghatározott módon – az engedélyes társaság
irataiba betekinteni, ideértve a Polgári Törvénykönyvrõl
szóló 1959. évi IV. törvény 81. §-ának (2) bekezdésében
meghatározott üzleti titkot tartalmazó iratokat is, továbbá
jogosult az engedélyben meghatározott tevékenységekre
vonatkozó iratokról másolatot, kivonatot készíteni, feladatai ellátásához az engedélyestõl eseti és rendszeres információkat kérni, amelyeket köteles a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 17. §-ában meghatározott szabályok szerint kezelni;
t) meghatározza azon – személyes adatokat nem tartalmazó – gazdálkodási adatok körét, amelyet az engedélyes
köteles nyilvánosságra hozni;
u) érvényesíti a legkisebb költség elvét az e törvény hatálya alá tartozó hatósági áras termék és szolgáltatás vonatkozásában;
v) honlapján közzéteszi a határozatait;
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w) az Fbkt.-ben meghatározott módon kezdeményezi
az energiapolitikáért felelõs miniszternél a földgáz biztonsági készlet felhasználását;
x) jelöli az ország földgázellátásnak biztonsága szempontjából stratégiai jelentõségû gazdasági társaság igazgatóságának, igazgatótanácsának, és felügyelõ bizottságának egy-egy tagját;
y) az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték engedélyezésének elõkészítésével kapcsolatosan
egyeztet és együttmûködik azon országok szabályozó hatóságaival, amelyeken a vezeték áthalad;
z) a határkeresztezõ vezetéken fellépõ kapacitáshiány
esetén együttmûködik a másik tagállammal a kapacitáshiány-kezelési eljárásokra vonatkozóan;
zs) közzéteszi minden év július 31-ig az ellátásbiztonsági felügyelet során szerzett eredményeket és az azok alapján meghozott vagy tervezett intézkedéseket ismertetõ jelentést, melyet haladéktalanul továbbít a Bizottságnak.
128. § (1) A megfelelõ szakmai képesítéssel, gyakorlattal rendelkezõ, Hivatal által jelölt személy jogosult részt
venni az ország földgázellátásának biztonsága szempontjából stratégiai jelentõségû, külön törvényben meghatározott gazdasági társaság ügyvezetésében, illetve a gazdasági társaság mûködésének ellenõrzésében.
(2) A Hivatal által jelölt személyt a gazdasági társaság
legfõbb szerve köteles a jelölést követõ elsõ ülésén az
igazgatóság, a felügyelõbizottság, illetve az igazgatótanács tagjává választani, kivéve, ha a jelölttel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb
jelölést kell kérni.
(3) A (2) bekezdés alapján megválasztott személy szavazati joggal nem rendelkezik, az igazgatóság, a felügyelõbizottság, illetve az igazgatótanács ülésén kizárólag tanácskozási joggal vesz részt. A határozatképesség, illetve
külön törvényben meghatározott létszám számításánál
e személyt figyelmen kívül kell hagyni.
(4) A (2) bekezdés alapján megválasztott személyt a napirend megküldésével az igazgatóság, az igazgatótanács,
illetve a felügyelõ bizottság üléseire meg kell hívni.
(5) A (2) bekezdés alapján megválasztott személy a társaságban képviseleti joggal nem rendelkezik. Köteles a
társaság üzleti titkait megõrizni azzal, hogy tevékenységérõl, és a testületi üléseken a közellátás biztonságát érintõ
kérdésekben képviselt álláspontjáról köteles a Hivatalt
rendszeresen tájékoztatni, valamint tevékenységét a kijelölés visszavonásáig ellátni. Az igazgatóság, az igazgatótanács, illetve a felügyelõbizottság ülésein tett nyilatkozatai nem tekinthetõk a Hivatal álláspontjának.
(6) A (2) bekezdés alapján megválasztott személy köteles az igazgatóság, az igazgatótanács, illetve a felügyelõbizottság felé írásban – indokai egyidejû kifejtése mellett –
jelezni, amennyiben az igazgatóság, az igazgatótanács, illetve a felügyelõ bizottság javaslata, illetve döntése állás-
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pontja szerint földgázipari jogszabályba ütközhet, vagy
egyébként sértheti az ország energiapolitikájának alapelveit. A (2) bekezdés alapján megválasztott személy a társasági szervek döntéseiért felelõsséggel nem tartozik.
(7) A (2) bekezdés alapján megválasztott személyt a
gazdasági társaság legfõbb szerve csak a Hivatal javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha a Hivatal törvényben meghatározott kizáró ok ellenére a társasági szerzõdésben meghatározott határidõn belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új tagra vonatkozó jelölési kötelezettségének.
129. § (1) A Hivatal jogállására és gazdálkodására az
e törvényben meghatározottakon kívül a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban:
VET.) rendelkezései irányadók azzal, hogy az engedélyesek alatt az e törvény engedélyesei értendõk.
(2) A Hivatal eljárására a VET. 168. §-ában foglaltakat
megfelelõen kell alkalmazni, azzal, hogy a 64. § (2) bekezdés, a 67. § (3) bekezdés, valamint a 127. § m) és n) pontjai
szerinti panaszokkal kapcsolatos eljárásokban a Hivatal
ügyintézési határideje 60 nap.

Nemzetközi együttmûködés és kapcsolat
az Európai Unió szerveivel
130. § (1) A Hivatal a 2003/55/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv értelmében szabályozó hatóságnak minõsülõ külföldi energetikai szervezetekkel (a továbbiakban: külföldi energetikai szabályozó szervezetekkel), illetve szakmai szövetségekkel (különösen az Európai Unió
tagállamai szabályozó hatóságainak szövetségével, a szabályozó hatóságok regionális szövetségével, az Európai
Bizottság által létrehozott, villamosenergia- és gázpiac területén mûködõ tanácsadói testülettel) – a hatályos jogszabályok elõírásainak figyelembevételével – együttmûködési megállapodást köthet, információkat cserélhet és tagként ilyen szervezetekbe beléphet.
(2) A nemzetközi együttmûködés során a külföldi energetikai szabályozó szervezetektõl kapott adatokat, információkat a Hivatal a VET. 164. § (2) bekezdésben meghatározott célokra használhatja fel, és adhatja át külföldi szabályozó testületeknek.
(3) A Hivatal Európai Bizottság vagy Energia Közösség
Szabályozó Testülete részére történõ adat- és információszolgáltatására a VET. 164. § (3) bekezdés rendelkezései
az irányadók.

Az Energetikai Állandó Választottbíróság
131. § A VET. 169. §-a szerinti Energetikai Állandó Választottbíróság eljárásának van helye az e törvény szerinti
engedélyköteles tevékenységet folytató engedélyesek közötti, e törvény hatálya alá tartozó tevékenységekre vonat-
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kozó jogszabályban, vagy az az alapján kötött szerzõdésben foglalt jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos
jogvitában, ha a felek a választottbírósági eljárást választottbírósági szerzõdésben kikötötték és az eljárás tárgyáról
szabadon rendelkezhetnek.

XVII. Fejezet
FELHATALMAZÓ RENDELKEZÉSEK
132. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
állapítsa meg
1. a Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírság felsõ határát,
2. a panaszok engedélyesek általi kezelésére és a felhasználók, illetve lakossági fogyasztók általi benyújtására
vonatkozó eljárási szabályokat,
3. az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmi követelményeit,
4. a szabályzati bizottság létrehozására és mûködtetésére vonatkozó szabályokat,
5. az üzletszabályzat kötelezõ tartalmi elemeit, felépítésére vonatkozó általános elõírásokat, a társadalmi egyeztetésre vonatkozó elõírásokat és az üzletszabályzat benyújtásának formai követelményeit,
6. a rendszerüzemeltetõk által készítendõ megfelelési
program és megfelelési jelentés részletes szabályait,
7. a számviteli szétválasztásra vonatkozó fõ követelményeket és alapelveket,
8. az engedélyezés részletes szabályait, pénzügyi és
gazdasági feltételeit, a kérelem formai és tartalmi követelményeit, továbbá az engedély tartalmi követelményeit, az
engedély kiadásának, a mûködési engedély módosításának, meghosszabbításának és visszavonásának, hivatalból
történõ módosításának, az engedélyes tevékenység folytatásának feltételeit, a pénzügyi biztosítékok részletes szabályait, valamint az engedélyesek jogait és kötelezettségeit,
9. a földgáz minõségû biogáz és egyéb gázfajták, valamint a bányászati tevékenységgel felszínre hozott földgáz
együttmûködõ földgázrendszerhez történõ csatlakozásának feltételeit, a betáplált gázok minõségi követelményeit,
az átvételére és a mérésére vonatkozó elõírásokat,
10. a telephelyi szolgáltatás részletes szabályait,
11. a célvezeték létesítése engedélyezésének részletes
feltételeit,
12. az egyetemes szolgáltató és az egyetemes szolgáltatás igénybevételére jogosult felhasználó közötti jogviszony részletes szabályait, az egyetemes szolgáltatási szabályzatot, az egyetemes szolgáltatási igény bejelentésének
módját, az egyetemes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzõdés létrejöttének módját, tartalmi és formai követelményeit, a felek szerzõdésszegésének eseteit és jogkövetkezményeit, valamint a szerzõdés megszûnésének
eseteit,
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13. az egyetemes szolgáltatás részletes szabályait, ezen
belül a szolgáltatási terület és a legkisebb területi egység
meghatározására, valamint az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók garantált ellátásához szükséges források és tárolóban elhelyezett földgázkészlet biztosítására
vonatkozó rendelkezéseket,
14. a végsõ menedékes szolgáltatásra, és a végsõ menedékes szolgáltató kijelölésére vonatkozó szabályokat, a
végsõ menedékes szolgáltatási szabályzatot, valamint a
végsõ menedékes szolgáltatási szerzõdésre vonatkozó
részletes rendelkezéseket,
15. a jelentõs piaci erõfölény megállapítása szempontjából releváns piacok területi meghatározására, valamint a
piaci verseny hatékonyságának elemzésére, a nem kellõen
hatékony piacokon a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyesek azonosítására és e törvényben, valamint a
VET.-ben meghatározott kötelezettségek tartalmára, alkalmazási feltételeire vonatkozó részletes elõírásokat,
16. a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac mûködési feltételeit, valamint az adás-vételi ügyletben résztvevõk jogait és kötelezettségeit,
17. a szervezett földgázpiaci tevékenységre és a tevékenység engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokat,
18. a földgázszállítási tevékenység végzésének és a
földgázszállítói kapacitás értékesítésének részletes szabályait, az egyensúlytartással, az egyensúlyozó eszközökkel
és felhasználásukkal kapcsolatos szabályokat, különösen a
felhasználásukkal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, valamint a kiegyensúlyozási pótdíj nyilvántartásával
kapcsolatos rendelkezéseket,
19. a földgázelosztási szolgáltatás végzésének, és a
földgázelosztói kapacitás értékesítésének részletes szabályait, a földgázelosztási szabályzatot, valamint a földgázkereskedõ, és az egyetemes szolgáltató által kezdeményezett földgázelosztási szüneteltetés eseteit, továbbá az elosztóvezetékhez kapcsolódó fogyasztási helyek és az ott
vételezõ felhasználók adatainak nyilvántartására, a nyilvántartásból történõ adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket,
20. a földgáztárolási tevékenység végzésére, ezen belül
a kapacitáslekötésre és értékesítés feltételeire, valamint a
földgáztárolási szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat,
21. az egyetemes szolgáltató által létesített ügyfélszolgálatok elhelyezésére és mûködtettetésére vonatkozó részletes szabályokat,
22. az egyensúlytartás feltételeit, valamint a rendszerhasználók és rendszerüzemeltetõk együttmûködésének
részletes szabályait,
23. a vezetékes PB-gáz szolgáltatásra, ezen belül az elosztási és az értékesítési tevékenységre vonatkozó részletes szabályokat,
24. az egyablakos kiszolgálású nemzetközi szállítóvezeték és az együttmûködõ földgázrendszer kapcsolódása
esetén az egyablakos kapacitásértékesítõ és a csatlakozó
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rendszerüzemeltetõ együttmûködésének részletes szabályait,
25. a felhasználó kereskedõ-váltásának és ellátási forma-váltásának feltételeit, részletes szabályait,
26. a védendõ fogyasztók, valamint az õket az e törvényben meghatározottakon túlmenõen megilletõ kedvezmények körét, biztosításuk és igénybevételük részletes
szabályait, továbbá a fogyatékkal élõ fogyasztókat megilletõ különleges bánásmód részletes szabályait, a védendõ
fogyasztói körbe tartozás igazolására alkalmas okiratok
körét, tartalmi és formai követelményeit,
27. a felhasználók és földgáztermelõk földgázrendszerre történõ csatlakozásának részletes szabályait, ezen belül
a csatlakozás mûszaki-gazdasági feltételeit, és azok közzétételét, a földgázelosztó és a földgázszállító csatlakozással
kapcsolatos együttmûködésének szabályait, a szerzõdéskötési kötelezettség részletes feltételeit, valamint jogsértés
esetén a Hivatal által alkalmazható jogkövetkezményeket,
28. a kapacitáslekötés részletes szabályait, ezen belül
az igény kielégítés rendjét, a továbbértékesítés szabályait,
a szabad kapacitás közzétételének, és lekötésének szabályait,
29. a rendszerüzemeltetõ üzemeltetésében lévõ rendszerhez való hozzáférés, a hozzáférés megtagadásának,
felfüggesztésének, visszaállításának részletes szabályait,
30. a földgáz szagosítására vonatkozó rendelkezéseket
és a nem többségi földgázelosztói vagy földgázszállítói tulajdonban lévõ vezeték szakaszok esetében az üzemeltetési szerzõdés kötelezõ tartalmi elemeit, valamint a szállító-,
és az elosztóvezeték tulajdonosainak jogait és kötelezettségeit,
31. a földgázrendszerek egymás közötti, valamint a
földgázrendszerek és a földgáztermelõ közötti átadásátvételi elszámolási mérési helyek és eszközök kiépítésében és üzemeltetésében érintettek együttmûködési kötelezettségét,
32. a földgázellátási válsághelyzet minõsítését, kihirdetésének és megszüntetésének szabályait, valamint az intézkedésre jogosult szervezeteket, azok felelõsségi és hatáskörét, válsághelyzet esetén a biztonsági földgázkészlet
igénybevételének szabályait, valamint a földgázellátáshoz
kapcsolódó, a hatósági és nem hatósági árak körébe tartozó valamennyi termék és szolgáltatás legmagasabb árát,
33. a korlátozásra vonatkozó részletes rendelkezéseket,
ezen belül a korlátozási kategóriákat, a besorolás szabályait, valamint a korlátozható felhasználókra vonatkozó
jogokat és kötelezettségeket,
34. a rendszerüzemeltetõ és a telephelyi szolgáltató által
üzemeltetett rendszerek karbantartása, átalakítása, felújítása, fejlesztése esetén a szolgáltatás korlátozásának és
szüneteltetésének alapvetõ szabályait,
35. a fogyasztásmérésre és elszámolásra – beleértve az
átalánydíjas fogyasztást is –, valamint a fogyasztásmérõ
berendezés mérésügyi felülvizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat,
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36. az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat
ellátó földgázkereskedõk földgáz forrásainak biztosításával kapcsolatos rendelkezéseket,
37. a mûszaki-biztonsági hatóság kijelölését,
38. az infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges földgázellátás biztonsági szintjét, a felhasználók garantált ellátási
szintjét,
39. a földgázelosztó és az elosztóvezeték tulajdonosa
közötti üzemeltetési szerzõdés tartalmi elemeit és részletes
szabályait,
40. a földgázkereskedõ és a rendszerüzemeltetõk
együttmûködésére vonatkozó részletes szabályokat és az
adatforgalmi és informatikai rendszer létrehozásának részletes szabályait,
41. a felhasználó földgáz-vásárlására vonatkozó részletes szabályokat, beleértve a földgáz kereskedelmi szerzõdésekre és azok felmondására vonatkozó szabályokat,
42. az infrastruktúra fejlesztések tervezésére vonatkozó
alapvetõ szabályokat,
43. a szabad kapacitások Magyar Köztársaság területén
történõ átszállításának részletes szabályait,
44. a rendszerirányító kijelölésére vonatkozó részletes
szabályokat,
45. a gázszerelõk nyilvántartását vezetõ hatóságot.
133. § (1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg
1. a kiegyensúlyozás földgázszállító általi biztosításához közvetlenül kapcsolódó igazolt költségeket és pótdíjakat, valamint azok nyilvántartását, kezelését,
2. a csatlakozási díjakat, a rendszerhasználati díjakat, a
földgázelosztási díjból származó árbevétel földgázelosztók közötti megosztására vonatkozó kiegyenlítõ mechanizmus részletes szabályait, a díjalkalmazás feltételeit
– különös tekintettel az ellátásbiztonságra és a földgáz mûszaki vagy minõségi jellemzõire –, a díjszabályozás kereteit, a rendszerhasználati díjakra az engedélyesek által történõ javaslattétel részletes szabályait az indokolt költségek
meghatározásának módját, a szolgáltatások minõsége javításának a rendszerhasználati díjakon keresztül történõ ösztönzése szabályait, valamint a szolgáltatások minõségének
romlása esetén a rendszerüzemeltetõk által érvényesíthetõ
alacsonyabb rendszerhasználati díjakat,
3. az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások képzését, annak idõszakonkénti változását, az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó árképletet és alkalmazási feltételeit, valamint az átalánydíjas fogyasztás elszámolásának részletes szabályait,
4. az együttmûködõ földgázrendszer kapacitásának
rendszeres felülvizsgálatához és fejlesztéséhez a mûszaki-gazdasági tervezési módszereket, az ehhez szükséges
adatbázis tartalmi elemeit, és a szükséges adatszolgáltatást,
5. az engedélyesek rendszer üzemeltetéséhez szükséges egymás közötti és a Hivatal számára szükséges adatszolgáltatás módszertani szabályait, a szolgáltatási kötele-
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zettség alá esõ – személyes adatot nem tartalmazó – adatokat, az adatszolgáltatásra kötelezettek és az adatokhoz
való hozzáférésre jogosultak körét, a Hivatal által a felhasználói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek, illetõleg más szervezetek részére nyújtott adatszolgáltatás körét és rendjét, a Hivatal honlapján közzétételre kerülõ adatok körét, továbbá az üzleti titoknak [Ptk.
81. §-ának (2) bekezdése] minõsülõ tények, információk,
megoldások és adatok (a továbbiakban: üzleti titok) védelmére vonatkozó részletes szabályokat,
6. a rendszerhasználati díj felülvizsgálatára irányuló eljárásban kötelezõen benyújtandó adatok és dokumentumok körét,
7. az engedélyesek által a felhasználók igénye alapján
külön díj ellenében végezhetõ, alapszolgáltatáson túli kiegészítõ szolgáltatások körét és díját,
8. az egyetemes szolgáltatás felmondása, valamint a
Get. szerinti közüzemi szerzõdés megszûnése esetén a felhasználót megilletõ mobil tárolói készlet átadásának szabályait és az áralakítás elveit,
9. a 74. § (2) bekezdése és a 105. § (12) bekezdése szerinti felmentésre, valamint a tárgyalásos tárolói hozzáférésre vonatkozó részletes szabályokat,
10. az adópolitikáért felelõs miniszterrel, és a közigazgatási informatikáért felelõs miniszterrel egyetértésben a
Magyar Energia Hivatal részére, a kérelemre indult eljárásokért fizetendõ igazgatási-szolgáltatási díjak mértékét,
valamint a díjak fizetésére vonatkozó részletes szabályokat.
(2) Felhatalmazást kap az iparügyekért felelõs miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg
1. a mûszaki-biztonsági szempontból jelentõs munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítést és gyakorlatot,
2. a gázszerelõk és gázkészülék javítók nyilvántartásba
vételének feltételeit és eljárásrendjét,
3. a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés,
valamint a telephelyi vezeték létesítésének, üzembe helyezésének és üzemeltetésének mûszaki-biztonsági feltételeit
és az ehhez kapcsolódó mûszaki biztonsági hatósági feladatokat, a mûszaki biztonsági felülvizsgálatot – beleértve
annak gyakoriságát is,
4. a gázfogyasztó készülékek forgalomba hozatalára,
üzembe helyezésére, üzemeltetésére, valamint megfelelõségük tanúsítására vonatkozó részletes szabályokat,
5. a cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyei
tartályban vagy palackban történõ forgalmazásának szabályait és hatósági felügyeletét.

XVIII. Fejezet
ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
134. § Az egyetemes szolgáltatók 2009. július 1. és
2012. június 30. közötti gázéveire az e törvény 39. §-a sze-
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rinti kereskedelmi szerzõdésben lekötött földgázforrás
legalacsonyabb mértéke gázévenként az engedélyes szolgáltatási területén lévõ egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználók 2005. évi gázfogyasztásának 80%-a, a földgáztárolóban elhelyezett földgázkészlet legalacsonyabb
mértéke gázévenként az engedélyes szolgáltatási területén
lévõ egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók 2005.
január havi gázfogyasztása.
135. § (1) A Hivatal az 55. § szerinti elemzést elsõ alkalommal 2009. november 15-ig hajtja végre. Az
58. §–59. §-ok szerinti kötelezettségeket a Hivatal elsõ alkalommal 2009. november 30-ig határozza meg.
(2) A Hivatal az e törvény 55. §–61. §-ai szerint elvégzett piacelemzési és piacszabályozási eljárásokban hozott
határozatokat követõ második évben, de legkésõbb 2011.
december 31-ig elemzést készít a földgázpiac helyzetérõl,
különös tekintettel a lefolytatott piacszabályozási eljárásokra, az eljárások eredményére és a kiszabott kötelezettségekre, valamint azoknak a piaci versenyre gyakorolt hatására. A Hivatal a lefolytatott vizsgálat eredményeit jelentésében összefoglalva megküldi a Kormány számára,
amely alapján a Kormány megvizsgálja a földgázpiacon a
hatékony verseny megteremtéséhez szükséges további
jogalkotási feladatokat.
136. § A rendszerüzemeltetõk a 82. § (1) bekezdése szerinti elsõ fejlesztési javaslatot legkésõbb 2009. december
31-ig kötelesek elkészíteni és a rendszerirányítóval együttmûködve a Hivatalhoz benyújtani.
137. § A földgázszállítási díjra vonatkozó szabályokat
nem kell alkalmazni a szállítóvezetéken végzett olyan nem
hazai célú földgázszállítás esetén, amelynél a szállított
földgáz a Magyar Köztársaság területén áthalad, és a szállítás kezdõ- és végpontja az Európai Gazdasági Térség határain kívül helyezkedik el, és az erre vonatkozó szállítási
szerzõdés 2004. május 1-je elõtt jött létre.
138. § (1) Ha a földgázellátásról szóló 2003. évi
XLII. törvény (a továbbiakban: Get.) szerinti közüzemi
nagykereskedõi engedélyes – amennyiben egy jogi személyen belül – e törvény hatálybalépését megelõzõen kereskedelmi engedéllyel is rendelkezett, 2008. november 30-ig
köteles a kereskedelmi engedélye módosítása iránti kérelmet a Hivatalhoz benyújtani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti társaságot – az e törvény
szerint módosított kereskedelmi engedélye megszerzésének feltételével, annak napján – a módosított földgáz kereskedelmi engedély alapján folytatott földgázipari tevékenységet illetõ összes jogviszonya tekintetében a közüzemi nagykereskedelmi engedélyes törvényes jogutódjának
kell tekinteni.
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139. § (1) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók közüzemi szerzõdéseiben a közüzemi szolgáltató
helyébe a 140. § (1) bekezdésnek megfelelõen beadott kérelmek alapján – az e törvény 32. §-a szerinti egyetemes
szolgáltatói engedély megszerzésének feltételével – a Get.
szerinti közüzemi szolgáltatói engedélyes mûködési engedélyében meghatározott szolgáltatási területével azonos
területen történõ egyetemes szolgáltatás nyújtására köteles
egyetemes szolgáltató lép. Az egyetemes szolgáltatási
szerzõdéseket 2010. július 1-jéig kell megkötni.
(2) A Get. szerinti közüzemi szolgáltatásra jogosult, de az
e törvény szerinti egyetemes szolgáltatásra nem jogosult és
földgázkereskedõvel még szerzõdést nem kötött felhasználók földgázellátását – a felhasználó igénye esetén – a Get.
szerinti közüzemi szolgáltatói engedélyes által megjelölt – a
szolgáltatóval egy társaságcsoportba tartozó – földgázkereskedõ köteles biztosítani. Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó és a földgázkereskedõ között a szolgáltatás igénybevételével szerzõdés jön létre, a lényeges feltételekre vonatkozó megállapodás és az üzletszabályzatban meghatározott feltételek szerint. Az egyetemes szolgáltatásra
nem jogosult felhasználó és a földgázkereskedõ a szerzõdés
létrejöttének napját követõ gázév kezdõ napjáig köteles a
szerzõdést írásba foglalni.
(3) Ha e törvény hatálybalépését követõen az új szerzõdések megkötéséig érvényben lévõ – (4) bekezdés szerinti – közüzemi szerzõdések egyes rendelkezései e törvény
rendelkezéseivel ellentétesek, úgy a közüzemi szerzõdés
ezzel érintett rendelkezései helyett e törvény és kapcsolódó jogszabályai, a földgázellátási szabályzatok és az érintett engedélyesek üzletszabályzatainak rendelkezései
megfelelõen alkalmazandók. A közüzemi szerzõdést az
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a bejelentést
követõ második hónap elsõ napjára mondhatja fel. A felmondási jog gyakorlásának feltétele a közüzemi szolgáltatóval vagy jogutódjával szemben fennálló lejárt tartozás
rendezése.
(4) A közüzemi szerzõdés megszûnése esetén a felhasználót megilletõ mobil tárolói készlet átadásának szabályait
és az áralakítás elveit – a 105. § (11) bekezdése szerint – a
miniszter rendeletben állapítja meg.
(5) E § alkalmazásában közüzemi szerzõdés a Get. szerinti közüzemi szolgáltatásra jogosult, valamint a közüzemi szolgáltatói engedélyes közötti közüzemi szolgáltatásnak minõsülõ földgázellátásra vonatkozó szerzõdés.
140. § (1) A Get. szerinti rendszerirányítói és közüzemi
szolgáltatói engedély alapján mûködõ engedélyesek 2008.
november 30-ig kötelesek az e törvény szerinti rendszerirányítói és egyetemes szolgáltatói engedély iránti kérelmüket a Hivatalhoz benyújtani.
(2) A közüzemi szolgáltatói engedéllyel rendelkezõ engedélyesek 2008. november 30-ig kötelesek olyan egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedélykérelmet benyújta-
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ni a Hivatalhoz, amely legalább a hatályos engedélyükben
meghatározott szolgáltatási területre kiterjed.
(3) A Hivatal az (1) és (2) bekezdés szerinti engedélykérelmek alapján, 2009. január 31-ig határozatban dönt a
mûködési engedélyekrõl.
(4) A külön törvényben meghatározott távhõtermelési
engedéllyel rendelkezõ felhasználó 2010. június 30-ig jogosult az egyetemes szolgáltatás igénybevételére.
(5) A 20 m3/óra fogyasztást meghaladó, de a 100 m3/óra
fogyasztást el nem érõ felhasználók 2010. június 30-ig jogosultak az egyetemes szolgáltatás igénybevételére.
(6) A Get. szerinti, az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon kívüli engedélyesek esetében a Hivatal intézkedik az e törvény szerinti engedélyek kiadásáról, illetve
megfelelõ módosításáról.
141. § (1) Az egyetemes szolgáltatók 134. § szerinti
földgáz forrásainak biztosítása céljából a Get. szerinti közüzemi nagykereskedõ forrásaival rendelkezõ kereskedõ
köteles 2009. március 31-ig, a 2009. július 1. és 2012. június 30. közötti idõszakra, 2010. március 31-ig a 2010. július 1. és 2013. június 30. közötti idõszakra, 2011. március
31-ig a 2011. július 1. és 2014. június 30. közötti idõszakra
és 2012. március 31-ig a 2012. július 1. és 2015. június 30.
közötti idõszakra az egyetemes szolgáltatóknak földgázforrásait vételre felajánlani.
(2) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat
ellátó földgázkereskedõk földgáz forrásainak biztosítása
céljából a Get. szerinti közüzemi nagykereskedõ forrásaival rendelkezõ kereskedõ köteles 2014-ig évente március
31-ig, az adott év július 1. és a következõ év június 30. közötti idõszakra a külön jogszabályban meghatározott módon a szerzõdéssel nem lekötött földgázforrásait vételre
felajánlani.
(3) A Hivatal határozatban állapítja meg a vételre felajánlott földgázforrás költségalapú árát. A Hivatal határozatában úgy állapítja meg az árat, hogy figyelembe veszi
az engedélyesi tevékenység végzésével felmerült költségeket, befektetéseket és biztosítja ezek méltányos – az üzleti kockázatot figyelembe vevõ – megtérülését.
(4) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény
33. § (1) bekezdése és 34. § (2) bekezdése alapján a közüzemi nagykereskedõ és a közüzemi szolgáltatók között
létrejött megállapodások – amennyiben 2008. december
31-ig a szerzõdõ felek nem állapodnak meg eltérõen –
megszûnnek.
142. § A földgázszállító és a rendszerhasználók 2010.
június 30-ig – a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi
piac mûködéséig – az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat
szerinti egyensúlyozási eszközöket kötelesek használni.
143. § (1) A rendszerirányító erre a célra kijelölt szervezeti egysége 2010. július 1-jétõl a 46. §–49. §-ok szerinti
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szervezett földgázpiac létrejöttéig napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacot hoz létre és mûködtet. A napi földgáz és kapacitáskereskedelmi piac az együttmûködõ földgázrendszer napi egyensúlyozását segítõ speciális kereskedelmi eszköz.
(2) A napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon az
ügyletek pénzügyi elszámolását külön törvényben meghatározott, a rendszerirányító által kiírt pályázaton nyertes
elszámolóház végzi.
(3) A napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac az
együttmûködõ földgázrendszer napi egyensúlyának megteremtéséhez szükséges földgáz és kapacitás beszerzése
érdekében létrehozott, az adásvételek lebonyolítását folyamatosan, elektronikus felületen biztosító kereskedési
rendszer, amelyhez a földgázkereskedõk, a saját jogon eljáró felhasználók, a földgáztermelõk, és a rendszerüzemeltetõk jogosultak hozzáférni.
(4) A rendszerirányítónak olyan adatforgalmi és informatikai rendszerrel kell rendelkeznie, amely – a szervezett
földgázpiac létrehozásáig – biztosítja a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac internet alapú mûködtetését. Az
adatforgalmi és informatikai rendszert az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint úgy kell
kialakítani, hogy adatcserére alkalmas legyen a rendszerüzemeltetõk informatikai rendszereivel. A napi földgáz és
kapacitás kereskedelmi piacot mûködtetõ rendszerirányító
köteles az üzleti titoknak minõsülõ információk bizalmas
kezelését biztosítani. A mûködés feltételeit, valamint az
adás-vételi ügyletben résztvevõk jogait és kötelezettségeit
külön jogszabály, illetve az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza. A napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piaci tevékenységnek a piaci szereplõk számára átláthatónak és diszkriminációmentesnek kell lennie, és elõ
kell segítenie a hatékony piaci kereskedelmet.
(5) A földgázszállító a szervezett földgázpiac létrehozásáig a napi egyensúlyozási feladatait – a 9. § szerinti – a
rendszerhasználók által a nominálás során rendelkezésére
bocsátott források és a saját rendelkezésében lévõ, külön
jogszabályban meghatározott egyensúlyozó eszközök
mellett, a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacról a
rendszerhasználók részére allokáltan átvett gázmennyiségek felhasználásával végzi.
(6) A földgázszállító és a rendszerhasználók a hidraulikai és a kereskedelmi egyensúly biztosításához a szervezett földgázpiac létrehozásáig – a 91. § (3) bekezdés szerinti saját rendelkezésû egyensúlyozó eszközök mellett – a
napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacról beszerzett
földgázmennyiségeket vehetnek igénybe.
(7) A napi földgáz és kapacitás kereskedelemi piachoz
történõ hozzáférésre és az ügyletek lebonyolítására az erre
jogosult piaci szereplõ a rendszerirányítóval, az ügyletek
pénzügyi elszámolására az elszámolóházzal szerzõdést
köt. A piaci szereplõk közötti adás-vétel az elszámolóház
közbeiktatásával, az eladó és a vevõ közötti anonimitás
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elve alapján szabványosított ügyletek formájában történik.
A napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac mûködtetésének díját a rendszerirányítási díj tartalmazza.
(8) A rendszerirányító köteles a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac mûködési modelljét, és a piac mûködési szabályzatát 2008. október 30-ig kidolgozni és a Hivatalhoz jóváhagyásra beterjeszteni.
(9) A rendszerirányító a (2) bekezdés szerinti pályázatot
2009. január 31-ig köteles kiírni.
(10) Földgázellátási üzemzavar és válsághelyzet esetén
a rendszerirányító javaslatot tesz a Hivatalnak a kereskedés felfüggesztésére.
144. § (1) A földgáztermelési és földgázszállítási tevékenységet is ellátó vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás 2011. január 1-jéig köteles a vállalkozáscsoportjába tartozó földgáztermelési tevékenységet és a földgázszállítási tevékenységet végzõ csoporttag vállalkozásokat
jogilag és szervezetileg oly módon szétválasztani, hogy a
vertikálisan integrált földgázipari vállalkozáscsoporton
belül a földgáztermelõnek ne legyen részesedése a földgázszállítási tevékenységet ellátó gazdasági társaságban.
E rendelkezésben foglaltak végrehajtása során a földgáztermelési és földgázszállítási tevékenységet is ellátó vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás által a szétválasztással érintett tevékenységek valamelyikének folytatása céljából alapított, vagy az Sztv. szerinti kapcsolt vállalkozásai körébe tartozó vállalkozások közül valamely szétválasztással érintett tevékenység folytatására kijelölt egy
vagy több vállalkozás részére rendelkezésre bocsátott vagyonnal összefüggésben illetékfizetési kötelezettség nem
keletkezik, kivéve a cégbírósági eljárási illetéket. A szétválasztással érintett valamely tevékenységet folytató társaság (a továbbiakban: jogutód társaság) az átvett tevékenységekkel kapcsolatos jogviszonyai tekintetében e törvény erejénél fogva az átvett tevékenységet a szétválasztást megelõzõen folytató társaság (a továbbiakban: jogelõd
társaság) általános jogutódjának minõsül, ideértve a szétválasztással érintett tevékenységekkel összefüggõ jogokat, kötelezettségeket, eszközöket, követeléseket, valamint céltartalékokat is.
(2) A jogelõd társaság legalább 45 nappal a szétválasztás tervezett hatálybalépését megelõzõen köteles a Cégközlönynél közlemény közzétételét kezdeményezni.
A közleménynek tartalmaznia kell:
a) a szétválasztás tényét, módját és tervezett hatálybalépésének idõpontját,
b) a szétválasztással érintett jogelõd társaság cégnevét
és székhelyét,
c) a szétválasztással érintett jogutód társaság cégnevét,
székhelyét, fõtevékenységét, jegyzett tõkéjének összegét,
valamint vezetõ tisztségviselõinek nevét, lakcímét,
d) a hitelezõknek szóló, (3) bekezdés szerinti bejelentésre vonatkozó felhívást.
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(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szétválasztás a
jogelõd társasággal szemben fennálló követeléseket nem
teszi lejárttá. Azok a hitelezõk, akiknek a jogelõd társasággal szemben fennálló, le nem járt követelései a szétválasztásról szóló, (2) bekezdésben meghatározott közlemény
közzétételét megelõzõen keletkeztek, követeléseik erejéig
a jogelõd társaságtól a közlemény közzétételét követõ harmincnapos jogvesztõ határidõn belül – az (1) bekezdés
szerinti jogutódlással összefüggésben – biztosítékot követelhetnek. Nem jogosult biztosítékra a hitelezõ, ha a jogutódláshoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal
– jogszabály rendelkezése vagy szerzõdés alapján – már
rendelkezik, vagy ha a jogelõd vállalkozás pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan, így különösen ha a jogelõd vállalkozásnak a közlemény közzétételét megelõzõ 6 hónapnál nem régebben készült közbensõ mérlege alapján a jogelõd vállalkozás mûködõ tõkéje (a pénzeszközöket is magában foglaló forgóeszközök és aktív idõbeli elhatárolások összege csökkentve a rövid lejáratú kötelezettségek és a passzív idõbeli elhatárolások összegével) pozitív.
(4) Az (1) bekezdés szerint létrehozott, illetõleg kijelölt
társaságok számára biztosított vagyontárgyak és vagyoni
értékû jogok átadása tekintetében a létrehozott, illetõleg
kijelölt társaságok általános forgalmi adó visszaigénylésénél az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény 186. § (2) bekezdésében foglalt feltételeket teljesítettnek kell tekinteni.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott vertikálisan integrált földgázipari vállalkozást illetõ, a koncesszióról
szóló 1991. évi XVI. törvény 29. § (6) bekezdésében, valamint az államot megilletõ szavazatelsõbbségi részvény
jogintézményének megszüntetésérõl és egyes törvényeknek a megszüntetéssel összefüggõ módosításáról
szóló 2007. évi XXVI. törvény 9. § (3) bekezdésben biztosított jogok e §-ban meghatározott szétválasztás végrehajtását követõen az érintett tevékenység tekintetében a jogutód társaságot megfelelõen megilletik, ha a koncessziós
tevékenység folytatásához szükséges tárgyi eszközök is
átadásra kerültek.
(6) Ha az (1) bekezdésben meghatározott vertikálisan
integrált földgázipari vállalkozás az e §-ban meghatározott
szétválasztás végrehajtásával egyidejûleg a földgáztermelésen és a földgázszállításon kívüli tevékenységei bármelyikét az (1) bekezdésben írt módon leválasztja, az ezzel
kapcsolatban megvalósított vagyonátadásra, a bekövetkezett jogutódlásra – a Hivatal által e törvény alapján kiadott
engedélyek jogutódlása kivételével –, a szétválasztással
kapcsolatos közzétételi kötelezettségekre, valamint a hitelezõk jogaira az (1)–(5) bekezdésekben foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.
145. § (1) A Hivatal elnöke 2010. január 1-jéig engedélyezi a földgáztárolók szabad kapacitásának az Fbkt.-ben
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meghatározott földgázbiztonsági készletezésre történõ
igénybevételét.
(2) E törvény hatálybalépését követõen a Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség köteles a tagokról vezetett
nyilvántartáson az e törvénnyel összefüggõ változásokat
haladéktalanul átvezetni és a szükséges elszámolásokat elvégezni.
146. § (1) A földgázelosztás díjából származó árbevételt
a Get. szerinti elosztói engedélyesek között az e §
hatálybalépésekor meglévõ elosztóvezetékeken végzett
földgázelosztás indokolt költségei arányában kell megosztani. Ennek érdekében a Get. szerinti elosztói engedélyesek között – külön jogszabályban meghatározott módon, a
miniszter által a földgáz rendszerhasználati díjakkal együtt
rendeletben kihirdetett számítási módszer szerint meghatározott – kiegyenlítõ fizetéseket kell végrehajtani.
(2) A Get. szerinti elosztói engedélyeseknek teljesítendõ kiegyenlítõ fizetések összegét a Hivatal határozza meg
a földgáz rendszerhasználati díjakkal együtt kihirdetett
számítási módszer szerint. A Hivatal által meghatározott
összegû kiegyenlítõ fizetéseket a Hivatal által megbízott
pénzügyi szervezet teljesíti a Get. szerinti elosztói engedélyeseknek az elosztói befizetések beszedésére és a kiegyenlítõ fizetések teljesítésére elkülönítetten vezetett
számláról.
(3) A kiegyenlítõ mechanizmust mûködtetõ pénzügyi
szervezetet a Hivatal választja ki közbeszerzési eljárás keretében. A Hivatal 2008. szeptember 1-ig kiírja a közbeszerzési eljárást a kiegyenlítõ mechanizmus mûködtetésére.
(4) A kiegyenlítõ fizetéseket elsõ alkalommal a 2009.
január 1-tõl 2009. június 30-ig tartó idõszakra vonatkozóan kell végrehajtani.

XIX. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatályba léptetõ rendelkezések
147. § (1) E törvény – a (2)–(8) bekezdésben foglalt eltéréssel – a kihirdetést követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény 152. §-ának (3), (9)–(11), (17) és (20) bekezdése 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) E törvény 127. §-ának a) pontja, 132–133. §-a,
138. §-a, 140–141. §-a, valamint 143. §-ának (2) és
(8)–(9) bekezdése 2008. szeptember 15-én lép hatályba.
(4) E törvény 152. §-ának (4) és (24) bekezdése 2009.
január 1-jén lép hatályba.
(5) A Kbt. e törvény 156. § (1)–(2) bekezdéssel megállapított 243. §-ának f) pontja és 296. §-ának m) pontja 2009.
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április 1-jén lép hatályba és 2010. szeptember 30-án hatályát veszti.
(6) E törvény 1–15. §-a, 16. § (1) bekezdésének
a)–e) pontjai, valamint (2)–(4) bekezdése, 17–126. §-a,
127. §-ának b)–zs) pontjai, 128–131. §-a, 134–137. §-a,
139. §-a, 142. §-a, 143. § (1), (3)–(7) és (10) bekezdése,
144–145. §-a, 148–150. §-a, 152. §-ának (7) bekezdése,
153. §-a, 155. §-a, valamint 158–159. §-a 2009. július
1-jén lép hatályba.
(7) E törvény 16. § (1) bekezdésének f) pontja 2010. július 1-jén lép hatályba.
(8) E törvény 151. §-ának, valamint a 152. § (12) és
(22)–(23) bekezdésének rendelkezéseit a folyamatban
lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

Módosuló jogszabályok
148. § (1) Az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Ártv.) 1. §-ának
(2) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
[A törvény hatálya nem terjed ki:]
„f) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény hatálya alá tartozó termékek vagy szolgáltatások árára.”
(2) Az Ártv. 17. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.
(3) Az Ártv. Melléklete I. Legmagasabb ár pontjának A)
Termékek fejezetében a hatósági áras termékek, illetve a
hatósági ár megállapítására jogosultak felsorolásából a következõ szövegrész hatályát veszti:
„1110200000 a közüzemi nagykereskedõ és a közüzemi
szolgáltató közötti kereskedelemben értékesített földgáz
ára energiapolitikáért felelõs miniszter
1110200000 a közüzemi fogyasztó részére értékesített
földgáz ára energiapolitikáért felelõs miniszter”
(4) Az Ártv. Melléklete I. Legmagasabb ár pontjának B)
Szolgáltatások fejezetében a hatósági áras szolgáltatások,
illetve a hatósági ár megállapítására jogosultak felsorolásából a következõ szövegrész hatályát veszti:
„60.30.12. a földgázszállítás díja (a földgáztranzit kivételével) energiapolitikáért felelõs miniszter
40.20.9. a földgázelosztás díja energiapolitikáért felelõs
miniszter
11.10.99 a közüzemi ellátás érdekében történõ földgáztárolás díja energiapolitikáért felelõs miniszter”
149. § (1) Az Fbkt. 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § E törvény hatálya kiterjed:
a) a Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetségre
(a továbbiakban: Szövetség),
b) a Magyar Energia Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
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c) a földgáz rendszerirányítói, a földgáztárolói, a földgáz egyetemes szolgáltatói, a földgázkereskedõi engedélyesekre, valamint a földgáztermelõkre,
d) a földgáz felhasználókra a földgáz határon keresztül
történõ beszállítása, illetve a földgáz szervezett piacon történõ vásárlása körében, valamint
e) a földgáz biztonsági készletezésben és az azzal
összefüggõ tevékenységekben közremûködõ szervezetek
eljárására.”
(2) Az Fbkt. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § E törvény alkalmazásában
a) biztonsági földgáztároló: az a földalatti gáztároló,
vagy gázkészlet szempontjából annak elkülönített része,
amely kizárólag az e törvény szerinti biztonsági földgázkészlet tárolására szolgál;
b) lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki a vásárolt
földgázt kizárólag saját háztartása – egy felhasználási helyet képezõ, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülõ
vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára használja és azzal nem folytat jövedelemszerzõ gazdasági tevékenységet;
c) felhasználó: aki földgázt saját felhasználás céljára
vásárol;
d) földgáz biztonsági készletezés: földalatti gáztárolóban végzett nem kereskedelmi célú földgáztárolás;
e) Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a továbbiakban:
ÜKSZ): az együttmûködõ földgázrendszer technikai mûködésére, valamint a kereskedelmi folyamatra vonatkozó
fõbb szabályokat tartalmazó, a Hivatal által jóváhagyott
szabályzat;
f) lekötött kapacitás: a földgázszállító, a földgáztároló
és a földgázelosztó rendszerek értékesíthetõ kapacitásának
az a része, amelyet adott idõszakra, az arra jogosultak a vásárolt kapacitásukból kapacitáslekötési szerzõdéssel lekötnek;
g) szabad kapacitás: a földgázszállítói, a földgáztárolói és a földgázelosztói engedélyes által üzemeltetett rendszerek rendelkezésre álló mûszaki kapacitásának a rendszerhasználók által, kapacitáslekötési szerzõdéssel le nem
kötött, a rendszerhasználók részére rendelkezésre álló része;
h) rendszerirányító: az az engedélyes, aki az együttmûködõ földgázrendszer irányítási és koordinációs feladatainak ellátására a Hivataltól engedélyt kapott;
i) földgáztermelõ: az a gazdálkodó szervezet [Polgári
Törvénykönyv 685. § c) pont], aki (amely) a Magyar Köztársaság területén földgáz bányászati tevékenységet végez;
j) földgáz egyetemes szolgáltató: az az engedélyes, aki
az egyetemes szolgáltatási csomag kisfelhasználóknak
történõ értékesítésére a Hivataltól engedélyt kapott;
k) földgázkereskedõ: az az engedélyes, aki a földgáz
üzletszerû, ellenérték fejében, nem saját felhasználási célra történõ vásárlására és értékesítésére a Hivataltól engedélyt kapott;
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l) földgáztároló engedélyes: az az engedélyes, aki a
földgáztárolására a Hivataltól engedélyt kapott.”
(3) Az Fbkt. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az e törvény által elõírt földgáz biztonsági készlet
elsõsorban a lakossági fogyasztók biztonságos földgázellátását szolgálja, valamint azon felhasználók ellátását,
akik (amelyek) gázfogyasztásukat más energiaforrásból
nem tudják pótolni.”
(4) Az Fbkt. 5. §-ának (1) bekezdésében a „rendeletével” szövegrész helyébe a „határozatával” szövegrész lép.
(5) Az Fbkt. 5. §-ának (2) bekezdésében a „rendeletében”
szövegrész helyébe a „határozatában” szövegrész kerül.
(6) Az Fbkt. 5. §-ának (3) bekezdésének utolsó mondata
hatályát veszti.
(7) Az Fbkt. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) E törvény alapján kötelezõen a Szövetség tagjává válik:
a) a Hivatal által kiadott mûködési engedéllyel rendelkezõ
aa) földgáz egyetemes szolgáltató,
ab) felhasználóknak földgázt értékesítõ földgázkereskedõ;
b) felhasználóknak földgázt értékesítõ földgáztermelõ;
c) az a felhasználó, aki földgázt határon keresztül történõ
beszállítással, illetve földgázt szervezett piacon vásárol.
(2) A szövetségi tagság
a) az engedéllyel rendelkezõk és a földgáztermelõk az
e törvény hatálybalépésének idõpontjában,
b) a késõbb engedélyt szerzõk az engedélyessé válásuk
idõpontjában,
c) a felhasználóknak földgázt értékesítõ földgáztermelõk értékesítõ tevékenységük megkezdésekor,
d) a felhasználók a földgáz határon keresztül történõ
elsõ beszállításának, illetve a földgáz szervezett piacon
történõ elsõ vásárlásának idõpontjában
jön létre.
(3) A szövetségi tagság megszûnik, ha
a) a tag engedélyét a Hivatal visszavonja,
b) a földgáztermelõ felhasználók részére történõ értékesítõ tevékenységét megszünteti.
(4) A tagsági jogviszony megszûnik, ha a földgáztermelõ felhasználók részére történõ értékesítõ tevékenységét,
illetve más tag a földgázipari tevékenységét, illetve a felhasználó a földgáz határon keresztül történõ beszállítói, illetve a földgáz szervezett piacon történõ vásárlási tevékenységét legalább egy évig nem gyakorolja.”
(8) Az Fbkt. 8. §-ának (1)–(5) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„8. § (1) A tag a földgázipari, illetve földgáztermelõi tevékenységével összefüggésben, illetve a felhasználó a
földgáz határon keresztül történõ beszállítási vagy a földgáz szervezett piacon történõ vásárlási tevékenysége után
a Szövetség részére tagi hozzájárulást fizet.
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(2) Tagi hozzájárulást kell fizetni, ha
a) a földgáz egyetemes szolgáltató a felhasználóknak
földgázt értékesít,
b) a földgázkereskedõ a felhasználóknak földgázt értékesít,
c) a földgáztermelõ a felhasználóknak földgázt értékesít,
d) a felhasználó földgázt hoz be harmadik országból,
e) a felhasználó földgázt hoz be az Európai Unió tagállamából,
f) a felhasználó a szervezett piacon földgázt vásárol.
(3) A tagi hozzájárulás megfizetése a (2) bekezdés a) pontja esetében a földgáz egyetemes szolgáltatót, b) pontja esetében a földgázkereskedõt, c) pontja esetében a földgáztermelõt, d)–f) pontjai esetében a felhasználót terheli.
(4) A tagi hozzájárulás alapja a (2) bekezdés a)–c) pontja esetén az értékesített földgáz hõmennyisége, a (2) bekezdés d)–f) pontjai esetén a vásárolt vagy importált földgáz hõmennyisége gigajoule-ban mérve.
(5) A tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség
a) a (2) bekezdés a)–c) és az e)–f) pontjai esetében az
általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti teljesítés
idõpontjában, az ellenérték, illetve a részkifizetések alapjául szolgáló mennyiségre,
b) a (2) bekezdés d) pontja esetében a belföldi forgalom
számára történõ vámkezeléskor, a belföldi forgalom számára vámkezelt mennyiségre
vonatkozik.”
150. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
55/D. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Energiafelhasználási támogatás]
„55/D. § (1) Az energiafelhasználási támogatás (e § alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a gázfogyasztáshoz, a földgázalapú hõfelhasználáshoz és a távhõfelhasználáshoz külön jogszabályban meghatározottak szerint nyújtott támogatás. A támogatásra az I. Fejezet III. címét nem kell alkalmazni.”
151. § A Bt. a következõ 50/C. §-sal egészül ki:
„Bt. 50/C. § (1) A 2004. január 1-ét megelõzõen idegen
ingatlanon megépült és üzembe helyezett földgázelosztó-vezetékek tekintetében, amennyiben azok elhelyezésére a szolgalmi (vezeték) jog alapítása az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyzett módon nem történt meg, az engedélyes 2009. december 31-ig kérheti a szolgalmi jognak az
ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyeztetését. A bejegyzésre a bányafelügyelet gázelosztó-vezetékre kiadott
jogerõs használatbavételi engedélyhatározata alapján kerülhet sor.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott
használatbavételi engedélyhatározat nem lelhetõ fel, a bányafelügyelet az érintett földgázelosztó-vezetékek tekintetében fennmaradási engedélyt ad ki, amely a szolgalmi
(vezeték) jog ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzése
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tekintetében a bejegyzésre alkalmas okirat. A fennmaradási engedély kiadása során a külön jogszabályban meghatározott bírság nem alkalmazható.
(3) A 2004. január 1-je elõtt idegen ingatlanon megépült
és üzembe helyezett olyan gázelosztó-vezetékek tekintetében, amelyek korábban egybefüggõ telephelyen belül csatlakozó-, illetve fogyasztói vezetékként mûködtek és azok
elhelyezésére a szolgalmi (vezeték) jog alapítása az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyzett módon nem történt meg,
vagy a szolgalmi jogra vonatkozó engedély nem lelhetõ
fel, az engedélyes 2009. december 31-ig kérheti a szolgalmi jognak az ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyeztetését. A bejegyzésre a bányafelügyelet gázelosztó-vezetékre kiadott jogerõs fennmaradási engedélyhatározata
alapján kerülhet sor. A fennmaradási engedély kiadása során a külön jogszabályban meghatározott bírság nem alkalmazható.
(4) A bányafelügyelet mûszaki-biztonsági okokból jogosult a (3) bekezdésben meghatározott gázelosztó-vezetékek tekintetében átalakítási kötelezettséget elõírni.
(5) A szolgalmi (vezeték) jog utólagos bejegyzése az ingatlannal kapcsolatban többlet jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztethet, így nem teremt jogalapot kártalanítási igény érvényesítésére sem.”
152. § (1) A VET. 3. §-ának 56. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„56. Szervezett villamosenergia-piac: a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes által mûködtetett, a regionális villamosenergia-forgalmat elõsegítõ kereskedési rendszer, amelyben az energiakereskedelem és az ahhoz kapcsolódó ügyletek megkötése és lebonyolítása szabványosított formában történik;”
(2) A VET. 11. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdés szempontjából figyelembe veendõ
támogatások különösen a beruházási támogatások, az adókedvezmények, valamint a megújuló energiaforrások
mennyiségének, illetve arányának növelésén keresztül
megtakarított azon kibocsátási egységekbõl eredõ haszon,
amely kibocsátási egységekhez az érintett az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló
törvény rendelkezései alapján térítés nélkül jutott. Nem
kell figyelembe venni a 147. § (1) bekezdése szerinti szénipari szerkezetátalakítási, valamint átállási költségtámogatást.”
(3) A VET. 20. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az átviteli rendszerirányító köteles a következõ naptári évre vagy azt meghaladó idõtávra vonatkozóan a rendszerszintû szolgáltatások biztosításához és az átviteli hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energiát és
erõmûvi kapacitást bármely hazai vagy külföldi termelõ
vagy kereskedõ által hozzáférhetõ módon, nyilvánosan
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minden év szeptember 20-ig vagy a szervezett villamosenergia-piacon beszerezni.”
(4) A VET. 50. § (3)–(4) bekezdései helyébe a következõ (3)–(5) bekezdések lépnek:
„(3) A lakossági fogyasztók, valamint a kisfeszültségen
vételezõ, összes felhasználási helyük tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményû
felhasználók jogosultak egyetemes szolgáltatás keretében
villamos energiát vásárolni.
(4) A külön jogszabály szerinti költségvetési szerv és
közfeladatot ellátó intézménye, a helyi önkormányzat és
közfeladatot ellátó költségvetési intézménye, a közfeladatot ellátó egyházi jogi személy, valamint a közfeladatot ellátó alapítványi fenntartású intézmény – az egyetemes
szolgáltatóhoz tett igénybejelentése esetén – közszolgáltatási kötelezettség keretében az egyetemes szolgáltatóra
vonatkozó 48. §, valamint e § (2) bekezdése szerinti szerzõdéskötési kötelezettség kedvezményezettjeként, az
egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelõ áron jogosult az egyetemes szolgáltatóval
villamosenergia-vásárlási szerzõdést kötni, jogosult továbbá a végsõ menedékes jogintézménye keretében biztosított ellátásra.
(5) Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerzõdés
tartalmát és megszûnésének eseteit a Kormány rendeletben határozza meg.”
(5) A VET. 53. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„53. § (1) A szervezett villamosenergia-piacon a termelõ, a villamosenergia-kereskedõ, az egyetemes szolgáltató,
a felhasználó, valamint a rendszerszintû szolgáltatások
biztosításához és hálózati veszteség pótlásához szükséges
beszerzések tekintetében az átviteli rendszerirányító és az
elosztó hálózati engedélyes köthet ügyleteket, amennyiben megfelel a szervezett villamosenergia-piaci szabályzatban elõírt feltételeknek, továbbá a szervezett villamosenergia-piaci engedélyessel a kereskedésre, az ügyletek elszámolására pedig az elszámolást végzõ szervezettel szerzõdést kötött.
(2) A szervezett villamosenergia-piacon kereskedõk
száma nem korlátozható. A szervezett villamosenergiapiaci mûködési engedélyes a jogszabályban, a kereskedelmi szabályzatban és a szervezett villamosenergia-piaci
szabályzatban elõírt feltételek teljesülése esetén a kereskedésre jogosulttal a szerzõdéskötést indokolatlanul nem tagadhatja meg.
(3) A szervezett villamosenergia-piacon forgalmazott
termék, ügylettípus vagy kereskedési módszer bevezetésére, megváltoztatására, kivezetésére a szervezett villamosenergia-piaci szabályzat rendelkezései irányadók.
(4) A szervezett villamosenergia-piacon végezhetõ
származékos ügyletekre, továbbá más energiahordózónak,
az energiaellátáshoz kapcsolódó egyéb terméktípusnak
vagy vagyoni értékû jognak a szervezett villamosenergia-piacra történõ bevezetésére, valamint az azokkal való
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kereskedelemre vonatkozó rendelkezéseket – az e törvényben meghatározottakkal összhangban – külön jogszabály tartalmazza.
(5) Külön jogszabály meghatározott mértékû és feltételek szerinti értékesítési kötelezettséget írhat elõ a szervezett villamosenergia-piacon.”
(6) A VET. 55. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„55. § (1) A szervezett villamosenergia-piac engedélyese a kereskedelmi szabályzat hatálya alá tartozik, köteles
annak rendelkezéseit betartani, és az ügyletek teljesítése és
elszámolása során köteles az átviteli rendszerirányítóval
együttmûködni. Az együttmûködés részletes feltételeit külön jogszabály és a kereskedelmi szabályzat határozzák
meg.
(2) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a kereskedelmi szabályzat rendelkezéseivel összhangban köteles elkészíteni a szervezett villamosenergia-piacon folyó
kereskedés szabályait tartalmazó szervezett villamosenergia-piaci szabályzatot. A szervezett villamosenergia-piaci
szabályzatot és annak módosításait a Hivatal hagyja jóvá,
elkészítésének, közzétételének szabályait külön jogszabály tartalmazza.
(3) A szervezett villamosenergia-piaci szabályzat rendelkezései a szervezett villamosenergia-piacon történõ
részvétel tekintetében és a kereskedés során kötelezõen alkalmazandók. A szervezett villamosenergia-piaci szabályzatot úgy kell kialakítani, hogy biztosítsa a biztonságos és
átlátható kereskedést, valamint segítse elõ a regionális villamosenergia-piacok kialakítását és összekapcsolását.
Amennyiben a biztonságos és átlátható kereskedés a piaci
folyamatok kedvezõtlen alakulása miatt nem biztosítható,
a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes jogosult a
kereskedés idõleges felfüggesztésére. A felfüggesztés
részletes szabályait – a villamosenergia-rendszer jelentõs
zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén
alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – a szervezett villamosenergia-piaci szabályzat tartalmazza.
(4) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes kötelezõ adatszolgáltatására és az adatok, információk közzétételére vonatkozó szabályokat külön jogszabály és a mûködési engedély tartalmazza.
(5) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes köteles önálló mérlegkört alapítani és az átviteli rendszerirányítóval a mérlegkör mûködtetésére vonatkozóan szerzõdést kötni.”
(7) A VET. 65. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„65. § (1) Az elosztó hálózati engedélyes a kedvezmények biztosítása érdekében a védendõ fogyasztókról nyilvántartást vezet, amelybõl egyértelmûen megállapítható,
hogy a fogyasztó a kedvezmények melyik körére [64. § (2)
és (4)–(5) bekezdés] jogosult, és ezek közül mely kedvezmények igénybevételét kérte.
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(2) A védendõ fogyasztói körbe tartozás igazolására – a
64. § (3) bekezdés szerinti kormányrendeletben meghatározott eltérésekkel – a védendõ fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv a védendõ fogyasztó kérelmére igazolást ad ki arról, hogy a kérelem benyújtásakor a
védendõ fogyasztó részesül az adott ellátásban.
(3) Az ellátást megállapító szerv az igazoláson köteles
feltüntetni, hogy az igazolás mely felhasználási helyen történõ felhasználásra került kiadásra. Ugyanazon fogyasztónak egyidejûleg csak egy felhasználási hely tekintetében
adható ki igazolás.
(4) A nyilvántartásba történõ felvételt a fogyasztónak
kell kérnie. A kérelemben meg kell jelölnie, hogy milyen e
törvényben, valamint a 64. § (3) bekezdése szerinti kormányrendeletben meghatározott különleges bánásmód,
vagy kedvezmény illeti meg, és azok közül melyikre tart
igényt. A kérelemhez csatolnia kell a védendõ fogyasztói
körbe tartozás igazolására szolgáló – a (2) bekezdésben,
valamint 64. § (3) bekezdése szerinti kormányrendeletben
meghatározott – iratokat. A nyilvántartásba történt felvételrõl a fogyasztót 8 napon belül írásban tájékoztatni kell.
(5) A nyilvántartásban kizárólag az érintett fogyasztó
neve, felhasználási helyének címe, ügyfélazonosítója, a
64. § (2) bekezdésére, illetve (4) bekezdésére történõ utalás, a (4)–(5) bekezdés szerinti különleges bánásmód esetén annak formája, valamint a fogyasztó által igénybe vehetõ kedvezmények szerepelhetnek.
(6) A nyilvántartásba történt felvételt követõen a védendõ fogyasztó minden év március 31-ig köteles a megfelelõ
irattal igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll. Nem
kell évenkénti igazolást benyújtania azon fogyatékkal élõ
fogyasztónak, akinek állapotában – orvosi szakvéleménnyel igazolhatóan – nem várható jelentõs javulás. Ha a
védettségét megalapozó körülmények megváltozása folytán a lakossági fogyasztó már nem jogosult a 64. § (2), illetve (4)–(5) bekezdésében foglalt kedvezményekre, adatait a nyilvántartásból törölni kell, azoknak azonban a rögzítéstõl számított 5 évig utólag is megállapíthatónak kell
maradniuk. Az adatkezelõ a nyilvántartásból törölt fogyasztót a törlésrõl 8 napon belül írásban értesíti”.
(8) A VET. 89. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„89. § (1) A szervezett villamosenergia-piac mûködtetése a jelen törvény szerint engedélyköteles tevékenység.
(2) Szervezett villamosenergia-piaci mûködési engedélyt jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság,
vagy az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai
Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes valamely más államban székhellyel rendelkezõ külföldi vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe kaphat.
(3) A szervezett villamosenergia-piaci tevékenység
fióktelep formájában történõ végzése esetén a mûködési
engedély kiadását a Hivatal a 75. § (3) bekezdésében meghatározottakon túlmenõen akkor is megtagadhatja, ha
a) nincs érvényes és hatályos, a felügyeleti hatóságok
kölcsönös elismerésén alapuló, továbbá a fióktelepek fel-
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ügyeletére is kiterjedõ nemzetközi együttmûködési megállapodás a Hivatal és a kérelmezõ székhelye szerinti felügyeleti hatóság között,
b) a kérelmezõ nem nyilatkozik arról, hogy korlátlanul
helytáll a fióktelep cégneve alatt keletkezett kötelezettségekért,
c) a kérelmezõ nem nyújtja be a székhelye szerinti felügyeleti hatóság fióktelep létesítésre vonatkozó engedélyét, illetõleg hozzájáruló nyilatkozatát vagy tudomásulvételét,
d) a kérelmezõ nem teljesíti a szétválasztásra vonatkozó jelen törvényben elõírt szabályokat,
e) a kérelmezõ központi ügyintézésének helye nem a
székhelye szerinti országban van.
(4) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes fizikai energiakereskedelemmel összefüggõ feladatait, jogait
és kötelezettségeit külön jogszabály, valamint annak keretei között a mûködési engedély és a kereskedelmi szabályzat tartalmazza.
(5) A szervezett villamosenergia-piac mûködtetésére
vonatkozó engedély 10 évre szól és meghosszabbítható.”
(9) A VET. 101. §-ának c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[A 100. §-ban megfogalmazott függetlenség biztosításához legalább a következõ követelmények teljesítése szükséges:]
„c) Az átviteli rendszerirányítási, illetõleg az elosztási
tevékenységet ellátó gazdasági társaságnak a Gt.
21. §-ában meghatározott vezetõ tisztségviselõje, a Gt.
32. §-a szerinti cégvezetõje a Munka Törvénykönyvérõl
szóló 1992. évi XXII. törvény 188. §-ában meghatározott
vezetõ állású munkavállalója, a Gt. 37. §-a szerinti ügydöntõ felügyelõbizottságának tagja, valamint a gazdasági
társaság engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti egységének vezetõi munkafeltételeit, hatásköreit, beszámolási kötelezettségeit oly módon kell kialakítani és rögzíteni,
hogy a független döntéshozatal biztosított legyen;”
(10) A VET. 101. §-ának g)–h) pontjai helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
(A 100. §-ban megfogalmazott függetlenség biztosításához legalább a következõ követelmények teljesítése
szükséges:)
„g) A hálózati engedélyes vezetõ tisztségviselõje, cégvezetõje, ügydöntõ felügyelõbizottságának tagja és vezetõ
állású munkavállalója díjazását, illetve munkabérét és
egyéb juttatásait nem lehet a vertikálisan integrált vállalkozás nem átviteli rendszerirányítói vagy elosztói tevékenységének eredményességétõl függõen meghatározni;
h) A hálózati engedélyes vezetõ tisztségviselõje, ügydöntõ felügyelõbizottságának tagja és vezetõ állású munkavállalója a pozíciója, illetve munkaviszonya megszûnését követõ egy éven belül csak a Hivatal jóváhagyásával
lehet más engedélyes vezetõ tisztségviselõje, ügydöntõ
felügyelõbizottságának tagja vagy vezetõ állású munkavállalója, ez nem érinti a Munka Törvénykönyvérõl szóló

5645

1992. évi XXII. törvény 3. §-ának (6) bekezdése szerint a
munkaviszony megszûnését követõ kötelezettség fejében
járó ellenértéket;”
(11) A VET. XIII. Fejezetének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„XIII. Fejezet
A VILLAMOSENERGIA-PIACI VERSENY
ELÕSEGÍTÉSE
106. § (1) A hazai termelõi kapacitásokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében a 20 MW-ot meghaladó névleges teljesítõképességû termelõi engedélyes és a termelõi
kapacitással, illetve energiával rendelkezõ villamosenergia-kereskedõ a következõ naptári évre rendelkezésére
álló – tárgyév szeptember 25-éig más módon nem értékesített – szabad kapacitást és energiát – a (7) bekezdés szerinti
eltéréssel – köteles nyilvánosan, mindenki számára hozzáférhetõ módon értékesíteni. Több termelõi engedélyes és
villamosenergia-kereskedõ (a továbbiakban együtt: értékesítésre kötelezett) közös eljárás keretében is értékesítheti a rendelkezésére álló szabad kapacitást és energiát.
(2) Az értékesítésre kötelezett tárgyév október 1-jéig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalhoz az értékesíteni kívánt
mennyiséget, és az értékesítés részletes szabályait. A Hivatal e bekezdés szerinti jóváhagyásra irányuló eljárásának ügyintézési határideje 20 nap.
(3) Az értékesítésre kötelezett tárgyév október 25-ig
nyilvánosságra hozza az (1) bekezdés szerint értékesítésre
kerülõ kapacitást és energiamennyiséget, valamint az értékesítés Hivatal által jóváhagyott szabályait.
(4) A Hivatal a jóváhagyásra benyújtott értékesítési szabályokat hivatalból módosíthatja, ha azok akadályozzák a
hatékony versenyt, vagy egyes felhasználókkal, engedélyesekkel szemben indokolatlan megkülönböztetések alkalmazását teszi lehetõvé.
(5) Az (1) bekezdés szerinti értékesítési kötelezettség a
szervezett villamosenergia-piacon történõ értékesítés útján is
teljesíthetõ. A szervezett villamosenergia-piacon történõ értékesítés esetén a (2)–(4) bekezdésben foglaltakat nem kell
alkalmazni, a szervezett villamosenergia-piacon történõ értékesítésrõl az értékesítésre kötelezett tárgyév október 1-jéig
nyilatkozik a Hivatalnak. A nyilatkozatot hitelt érdemlõ dokumentummal alá kell támasztani.
(6) Az e § szerinti értékesítési kötelezettség nem vonatkozik a 9. § szerinti kötelezõ átvételi rendszer keretében
értékesített villamos energiára.
(7) Az értékesítésre kötelezettek a részükre a 108. § szerint elõírt kötelezettségeket az (1) bekezdés szerinti eljárás
során is kötelesek teljesíteni.
107. § (1) A Hivatal a hatásos piaci verseny elõsegítése,
a piaci erõfölénnyel való visszaélés egyes formáinak megelõzése, valamint a felhasználók érdekeinek a védelme
céljából piacelemzést végez
1. a villamos energia nagykereskedelem piacain,
2. a villamos energia kiskereskedelem piacain,
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3. a rendszerszintû szolgáltatások nyújtását, továbbá az
átviteli-, illetve elosztóhálózati veszteség pótlását biztosítani hivatott teljesítmény és energia piacain.
(2) Amennyiben a piacelemzés alapján az azonosított
valamely piacon a verseny nem kellõen hatékony, a Hivatal jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyesként azonosíthatja azt az engedélyest, amelyik egyedül vagy más
piaci szereplõvel közösen piaci erõfölényben, azaz olyan
piaci helyzetben van, amely lehetõvé teszi, hogy tevékenységét a versenytársaitól, valamint a felhasználóktól nagymértékben függetlenül folytassa.
(3) A jelentõs piaci erõ megállapítása során a Hivatal
figyelembe veszi:
a) az engedélyesnek az adott piac földrajzi területén, illetve a kapcsolódó piacokon való jelenlétét, amennyiben
az adott érintett piac és a kapcsolódó piac közötti kapcsolatból eredõen az engedélyes az egyik piacon fennálló gazdasági erejét átviheti a másik piacra, és ezzel gazdasági
erejét erõsítheti,
b) az engedélyes méretét és piaci részesedését az adott
piacon,
c) az engedélyes és az általa a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi
LVII. törvény szerint irányított vállalatok, vagy az õt irányító vállalat, illetõleg az engedélyest irányító vállalat által irányított vállalatok tevékenységi körét, a vertikális integrációt és az azonosított piacok kapcsolódási sajátosságait, a termékdiverzifikációt, valamint a csomagban értékesíthetõ termékek, szolgáltatások körét,
d) a piacralépési korlátokat és a növekedési és terjeszkedési korlátokat,
e) a kiegyenlítõ vásárlóerõ hiányát vagy alacsony szintjét,
f) a lehetséges verseny hiányát,
g) a méret- és tevékenység-gazdaságosságot,
h) a kereslet és kínálat viszonyát.
(4) A piacok területi meghatározására, valamint a piaci
verseny hatékonyságának elemzésére, a nem kellõen hatékony piacokon a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyesek azonosítására és a 110–111. §-ok szerinti kötelezettségek tartalmára, alkalmazási feltételeire vonatkozó
elõírásokat külön jogszabály tartalmazza.
(5) E fejezet alkalmazásában:
a) villamos energia nagykereskedelem az olyan kereskedelem, amelynek során villamos energiát nem közvetlenül a felhasználónak értékesítenek,
b) villamos energia kiskereskedelem az olyan kereskedelem, amelynek során villamos energiát közvetlenül a
felhasználónak értékesítenek,
c) a rendszerszintû szolgáltatások nyújtását, továbbá az
átviteli-, illetve elosztóhálózati veszteség pótlását biztosítani hivatott teljesítmény és energia piaca az olyan kereskedelem, amelynek során teljesítõképességet, illetve villamos energiát közvetlenül az átviteli rendszerirányítónak és
az elosztóhálózati engedélyeseknek értékesítenek.
108. § A Hivatal az azonosított jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyesekre a 110–111. §-ok és a külön jog-
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szabály rendelkezései szerint meghatározott kötelezettségek közül az adott piacon a kellõen hatásos és fenntartható
verseny kialakulásának elõsegítéséhez és a felhasználói
érdekek védelméhez igazodó, indokolt és arányos mértékû
kötelezettséget vagy kötelezettségeket ír elõ.
109. § (1) A Hivatal a piacelemzést az érintett piacokon
szükség szerint, de legalább az elõzõ piacelemzési eljárás
befejezését követõ három éven belül ismételten elvégzi.
(2) Amennyiben valamely érintett piacon fennálló verseny megítélése szempontjából jelentõs körülmény jut tudomására, a Hivatal a piacelemzést haladéktalanul lefolytatja.
(3) A piacelemzés lefolytatását az adott érintett piacon
engedéllyel rendelkezõ piaci szereplõ is kérelmezheti,
amennyiben az adott piacon a verseny körülményei a legutolsó piacelemzés óta lényegesen és alapvetõen megváltoztak, valamint a Hivatal legutolsó vonatkozó határozatának meghozatala óta legalább egy év eltelt.
(4) A (3) bekezdésben foglalt kérelem elbírálásakor a
Hivatal értékeli a piacelemzés lefolytatásának szükségességét, valamint erre vonatkozóan állásfoglalást kér a Gazdasági Versenyhivataltól. A piacelemzés lefolytatását elutasító határozatot részletesen indokolni kell.
110. § (1) A Hivatal a 107. § (1) bekezdés szerinti piacokon a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyes számára
a hatékony és a fenntartható verseny elõmozdítása, valamint a felhasználói érdekek védelme érvényesítéséhez
szükséges mértékben
a) átlátható mûködést biztosító kötelezettségeket írhat
elõ, amely meghatározott információk, így különösen
számviteli és mûszaki információk, értékesítési szerzõdések meghatározott adatai, a szolgáltatás nyújtásának és
igénybevételének feltételei, valamint az árak nyilvánosságra hozatalára vonatkozik,
b) az engedélyes azonos jellegû ügyletei tekintetében,
az egyenlõ elbánás biztosítására vonatkozó kötelezettségeket írhat elõ, különösen a szerzõdések lényeges tartalmi
elemei körében alkalmazott indokolatlan megkülönböztetéstõl való tartózkodást, ideértve olyan árak, fizetési határidõk, megkülönböztetõ eladási vagy vételi feltételek vagy
módszerek alkalmazását, amelyek egyes üzletfeleknek
hátrányt okoznak a versenyben, valamint a szerzõdéskötés
olyan kötelezettségek vállalásától történõ függõvé tételét,
amelyek természetüknél fogva, illetve a szokásos szerzõdési gyakorlatra figyelemmel nem tartoznak a szerzõdés
tárgyához,
c) amennyiben a hatékony verseny hiánya azt eredményezheti, hogy az érintett engedélyes indokolatlanul magas
vagy alacsony díjakat alkalmazhat, árkorlátok vagy költségalapú árképzés alkalmazására vonatkozó kötelezettséget írhat
elõ, melynek során költségszámítási és díjképzési módszer
alkalmazását, illetve a díjak ellenõrizhetõségének feltételeit
is meghatározhatja. A költségalapú árképzés alkalmazására
vonatkozó kötelezettségek kezdeményezésénél és meghatározásánál figyelembe kell venni az engedélyesi tevékenység
végzésével összefüggésben felmerült indokolt költségeket,
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befektetéseket, és biztosítani kell ezek méltányos megtérülését. A 111. § (5) bekezdése szerinti ajánlattételi kötelezettség
kivételével árkorlát vagy költségalapú árképzés alkalmazására vonatkozó kötelezettséget a Hivatal termelõi engedélyesnek nem írhat elõ.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettség esetén a kötelezett engedélyes a Hivatal határidõ kitûzésével
tett felhívására köteles tájékoztatást adni az (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó adatokról. Ha az engedélyes az adatszolgáltatási kötelezettségének határidõben nem tesz eleget, vagy
valótlan adatot közöl, eljárási bírság kiszabásának van
helye.
111. § (1) A 107. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti piacon
jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyes számára a Hivatal megszabott idõközönként megtartandó nyilvános
aukció megtartását írhatja elõ. Az aukció gyakoriságát és
az értékesítésre kerülõ kapacitás, illetve energia mennyiségét a Hivatal határozza meg. A Hivatal elõírhatja továbbá a
szervezett villamosenergia-piacon keresztül történõ értékesítést.
(2) A Hivatal a 107. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti piacon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyesnek
elõírja az átláthatóság biztosítása érdekében a határozatában foglaltaknak megfelelõ bontású és részletezettségû
– így különösen a szolgáltatási árat, a fizetési formákat,
valamint adott esetben a szolgáltató-váltáshoz kapcsolódó
ügyintézési kötelezettségeket tartalmazó – mintaajánlat
készítését. A mintaajánlat készítésére köteles engedélyes a
jogszabályban meghatározott, illetve a piacelemzést követõen a Hivatal által meghatározott feltételekkel közzétett
mintaajánlatához annak hatálya alatt kötve van, attól a másik szerzõdõ fél beleegyezésével sem térhet el.
(3) A Hivatal a 107. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti piacon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyes számára a 110. § (1) bekezdés c) pontjának megfelelõen elõírt
kötelezettség céljának elérése érdekében megtilthatja
a) az engedélyesnek az Szt. törvény szerinti kapcsolt
vállalkozása versenyhelyzetének javítása érdekében a
kapcsolt vállalkozás versenytársaival szemben indokolatlanul magas árak alkalmazását,
b) a versenytársak piacra lépését vagy a versenyt akadályozó, nem a versenytársakéhoz viszonyított nagyobb hatékonyságon alapuló, indokolatlanul alacsony árak alkalmazását,
c) az egyes felhasználók indokolatlan megkülönböztetését, vagy
d) az indokolatlan árukapcsolás alkalmazását.
(4) A 107. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti piacon
jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyesnek, amennyiben az engedélyes vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás tagja, a 101. § szerinti szétválasztási
kötelezettségeken túl a Hivatal elõírhatja az integrált villamosenergia-ipari vállalkozás olyan belsõ átszervezését,
hogy az engedélyesnek ne legyen részesedése átviteli
rendszerirányítóban, illetve elosztóban.
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(5) A Hivatal a 107. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti piacon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyesnek az átviteli rendszerirányító és az elosztó ezirányú felhívása esetére vonatkozó költségalapú árképzés melletti ajánlattételi
kötelezettséget ír elõ.
112. § A 107. § szerinti piacelemzés elvégzésével kapcsolatban a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyesek
azonosításával és a rájuk vonatkozó kötelezettségek elõírásával kapcsolatos eljárások során a Hivatal a versenyhatósággal együttmûködik, szakmai álláspontját figyelembe
veszi, amennyiben attól eltér, annak indokait a határozat
indokolásában megjelöli.
113. § (1) A 107. § (2) és a 108. § alapján lefolytatott eljárás eredményeként meghozott döntését a Hivatal egy határozatba is foglalhatja. Akinek jogát vagy jogos érdekét a
Hivatal által az e fejezet szerinti ügyben hozott határozat
érinti, keresettel kérheti a bíróságtól annak felülvizsgálatát.
(2) A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. A végrehajtás felfüggesztésérõl a bíróság kérelemre, illetve hivatalból végzéssel
határoz.
(3) A bíróságnak a Hivatal határozatának felülvizsgálata iránti kereset alapján indult eljárására a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.)
XX. fejezetét az e törvény szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
114. § (1) A keresetlevelet a határozat kézbesítésétõl
számított 15 napon belül kell benyújtani a Hivatalhoz. A
keresetlevélben nyilatkozni kell arról is, hogy a felperes
kéri-e tárgyalás tartását.
(2) A Hivatal a keresetlevelet – az ügy irataival és a Pp.
330. §-ának (2) bekezdése szerinti nyilatkozatával együtt –
a keresetlevél beérkezésétõl számított 5 napon belül továbbítja a bíróságnak. A Hivatalnak a nyilatkozatban közölnie
kell, kéri-e tárgyalás tartását.
(3) A bíróság a keresetlevél kézbesítésével egyidejûleg
a) írásban közli a Hivatal nyilatkozatát a felperessel;
b) határidõ tûzésével felhívja nyilatkozattételre és tájékoztatja a beavatkozás lehetõségérõl a jogorvoslati eljárásban szerepelt azon érdekelteket, akikre nézve a Hivatal határozata rendelkezést tartalmaz.”
(12) A VET 116. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Nem kell a Hatóság 115. §-ban meghatározott engedélyét kérni
a) az 50 kVA-nál nem nagyobb névleges teljesítõképességû kiserõmû építéséhez,
b) A 0,5 MW-nál nem nagyobb névleges teljesítõképességû kiserõmû építéséhez, ha az nem csatlakozik villamosmûhöz,
c) a magánvezetékre, ha a teljes magánvezeték egy épületen belül helyezkedik el,
d) a csatlakozó berendezésre.”
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(13) A VET 131. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A beruházó idegen ingatlanon erõmû építésére abban az esetben kérheti a Hatóságtól az építési engedély
megadását, ha az erõmû elhelyezésére szolgáló ingatlanra
vonatkozó építési jogosultságát hitelt érdemlõ módon külön jogszabályban meghatározott okirattal igazolja.
(2) A külön törvényben meghatározottak szerint a termelõi engedélyes vagy a beruházó szolgalmi jog alapítását
kérheti az erõmû céljára szolgáló függõpálya (függõsín,
sodronykötélpálya) és tartószerkezeteinek, közvetlen vezeték, valamint a bányától, a szénhidrogénmezõtõl továbbá a megújuló energiaforrástól a termelõi engedélyeshez
elsõdleges energiaforrást szállító szállítószalag, szénhidrogén szállítóvezeték idegen ingatlanon történõ elhelyezéséhez és üzemeltetéséhez.”
(14) A VET 132. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„132. § (1) Az 50 MW feletti teljesítményû erõmûvek és
a megújuló energiaforrást hasznosító erõmûvek termelõi
vezetékeinek idegen ingatlanon történõ elhelyezésére a
beruházó vagy a termelõi vezeték engedélyese javára a
Hatóság vezetékjogot engedélyezhet, ha az ingatlan használatát az lényegesen nem akadályozza. A beruházó vagy
a termelõi vezeték engedélyese a vezetékjogi engedély
alapján a 122. § (2) bekezdésében, a 124–126. §-ban foglalt jogokkal bír és az ezekben a rendelkezésekben meghatározott kötelezettségek terhelik.
(2) A beruházó, illetve a termelõi, magán- vagy közvetlen vezeték engedélyese, az (1) bekezdésben nem említett
termelõi vezeték, magánvezeték vagy közvetlen vezeték
idegen ingatlanon történõ elhelyezésére az idegen ingatlan
tulajdonosával a Ptk. rendelkezései szerint kötött megállapodás birtokában kérheti a Hatóságtól az építési engedély
megadását.”
(15) A VET 142. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A kihirdetett rendszerhasználati díjakat legmagasabb áraknak kell tekinteni. A legmagasabb ártól lefelé
megkülönböztetés-mentesen, elõre nyilvánosságra hozott
módon el lehet térni. A legmagasabb ár a villamosenergia-rendszer használatát biztosító szolgáltatás színvonalának, minõségének megfelelõen külön jogszabályban meghatározott módon alkalmazható.”
(16) A VET 159. §-ának c) pontja helyébe a következõrendelkezés lép:
[A Hivatal a villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának és a villamosenergia-piac
hatékony mûködésének felügyeletével, továbbá az egyenlõ
bánásmód követelményeinek érvényesítésével, és a hatásos verseny elõsegítésével kapcsolatos feladatai körében]
„c) jóváhagyja a villamosenergia-ellátási szabályzatokat, a szervezett villamosenergia-piaci szabályzatot, valamint azok módosítását, illetve e törvényben meghatározott
esetekben hivatalból módosítja, vagy visszavonja azokat,”
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(17) A VET 168. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezése lép:
„(4) A Hivatal eljárása során az ügyintézés határideje
a) amennyiben e törvény eltérõ rendelkezést nem tartalmaz, 90 nap,
b) amennyiben a Hivatal
ba) a hálózathoz való csatlakozásra, vagy a hálózathoz
való hozzáférésre vonatkozó rendelkezések megsértése
ügyében, valamint
bb) a 159. § s)–sz) pontjaiban meghatározott hatáskörében, jár el, 60 nap,
c) a korlátozott villamos energia kereskedelmi engedélyezési ügyekben 30 nap,
d) amennyiben a Hivatal a határkeresztezõ kapacitások
elosztásának, az 1228/2003/EK rendelet 6. cikke szerinti
kezelésére vonatkozó eljárással összefüggésben a rendszerhasználó kérelmére indult eljárásban jár el, 30 nap,
e) amennyiben a Hivatal a 107. § (2) bekezdés vagy a
108. § alapján jár el 180 nap, amely egy alkalommal
90 nappal meghosszabbítható.”
(18) A VET 170. §-a (1) bekezdésének 18. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„18. a jelentõs piaci erõ megállapítása szempontjából
releváns piacok területi meghatározására, a piaci verseny
hatékonyságának elemzésére, a nem kellõen hatékony
piacokon a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyesek
azonosítására és a 110–111. §-ok szerinti kötelezettségek
tartalmára, alkalmazási feltételeire, valamint a 106. § szerinti értékesítési kötelezettség teljesítésére, a teljesítés ellenõrzésére, az értékesítési szabályok kötelezõ formai és
tartalmi elemeire vonatkozó részletes elõírásokat,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(19) A VET 170. §-a (1) bekezdésének 20. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„20. a szervezett villamosenergia-piac mûködésére, engedélyezésére, a szervezett villamosenergia-piaci engedélyesnek az energiakereskedelem fizikai teljesítésû ügyleteivel összefüggõ feladataira, jogaira és kötelezettségeire
vonatkozó részletes szabályokat, továbbá a szervezett villamosenergia-piaci szabályzat elkészítésének, közzétételének rendjét, a szervezett villamosenergia-piac engedélyese és az átviteli rendszerirányító együttmûködésének
szabályait,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(20) A VET 170. §-ának (1) bekezdése a következõ
41. ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„41. Az egyetemes szolgáltatás keretében történõ villamosenergia-vásárláshoz való jogosultság szempontjából
az egyetemes szolgáltatóhoz tett igénybejelentésük esetén
közszolgáltatásra jogosult központi költségvetési szervek
és közfeladatot ellátó intézmények, helyi önkormányzatok
közfeladatot ellátó költségvetési intézményei, közfelada-
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tot ellátó egyházi jogi személyek, valamint közfeladatot
ellátó alapítványi fenntartású intézmények körét”
[rendeletben állapítsa meg.]
(21) A VET 170. §-a (2) bekezdésének 11. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„11. a csatlakozási díjakat, a rendszerhasználati díjakat,
a hálózati engedélyesek által nyújtott szolgáltatás minõségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történõ ösztönzése szabályait, a szolgáltatásminõség romlása esetén
az elosztó hálózati engedélyesek által alkalmazható alacsonyabb rendszerhasználati díjakat, az elosztási díjból
származó bevétel elosztó hálózati engedélyesek közötti
megosztására vonatkozó kiegyenlítõ mechanizmus részletes szabályait, valamint az egyes díjak alkalmazásának feltételeit,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(22) A VET 170. §-ának (2) bekezdésének 9–10., valamint 12. pontja hatályát veszti.
(23) A VET 170. § a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:
„(3) Felhatalmazást kap az iparügyekért felelõs miniszter, hogy
1. a csatlakozó-, összekötõ és felhasználói berendezések, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben
mûködõ villamos berendezések és védelmi rendszerek
mûszaki-biztonsági minõsítésének, megfelelõség-értékelésének, forgalomba hozatalának, valamint üzembe helyezésének szabályait,
2. a mûszaki-biztonsági szempontból jelentõs munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítést és gyakorlatot,
3. a villamosmû, termelõi, felhasználói vagy közvetlen
vezeték mûszaki-biztonsági követelményeit
rendeletben állapítsa meg.”
(24) A VET 176. § (6) bekezdése hatályát veszti.
(25) A VET 177. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„177. § Amennyiben a szervezett villamosenergia-piac
mûködtetésére 2008. június 30. napjáig engedélykérelmet
nem nyújtanak be, úgy a Hivatal az átviteli rendszerirányítót határozatban az engedélykérelem benyújtására kötelezheti. A Hivatal kötelezésének az átviteli rendszerirányító
az általa alapított egyszemélyes vagy közvetlen befolyást
biztosító többségi tulajdonában levõ jogi személyiséggel
rendelkezõ gazdasági társaság útján köteles eleget tenni.
Ebben az esetben az 54. § (1)–(2) bekezdésekben elõírt tulajdonosi korlátok átmenetileg nem érvényesülnek. A
szervezett villamosenergia-piac elsõ pozitív mérleg szerinti eredménnyel lezárt üzleti évét követõen a Hivatal
évente megvizsgálja az átviteli rendszerirányító szervezett
villamosenergia-piac létrehozásával összefüggõ befektetései megtérülésének alakulását. Amennyiben a Hivatal
megállapítja az átviteli rendszerirányító szervezett villa-
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mosenergia-piac létrehozásával összefüggõ befektetéseinek megtérülését, határozatban kötelezi az átviteli rendszerirányítót részvényeinek elidegenítésére oly módon,
hogy megfeleljen az 54. § (2) bekezdés rendelkezéseinek.”
153. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. §
31. pontjának c) pontjában és Mellékletének 2.2. pontjának felvezetõ szövegében a „közüzemi szolgáltató” szövegrész helyébe az „egyetemes szolgáltató” szövegrész
lép, egyidejûleg a Melléklet 2.2. pontjának a) alpontjában
a „vagy közüzemi” szövegrész hatályát veszti.
154. § (1) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. §-a (2) bekezdésének d)–g), valamint i) pontja hatályát veszti.
(2) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény
56. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az iparügyekért felelõs miniszter rendeletben állapítja meg:
a) a gázszerelõk és a gázkészülék javítók nyilvántartásba vételének feltételeit és eljárási rendjét,
b) a mûszaki biztonsági szempontból jelentõs munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítést és gyakorlatot,
c) egyes gázfogyasztó készülékek megfelelõségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjét és a forgalomba hozatal szabályait,
d) a csatlakozóvezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó mûszaki-biztonsági elõírásokat,
e) a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei
tartályban vagy palackban történõ forgalmazásának szabályait és hatósági felügyeletét.”
155. § (1) Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Etv.) 2. §-ának 6. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„6. felhasználó: energiát saját felhasználás céljára beszerzõ személy, beleértve azt a személyt is, aki villamos
energiát a külön jogszabály szerint megengedett továbbadás, valamint földgázt a külön jogszabály szerinti telephelyi szolgáltatás céljára is beszerez;”
(2) Az Etv. 2. §-ának 14. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„14. lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki a külön
jogszabály szerint saját háztartása fogyasztásának céljára
vásárol energiát és a vásárolt energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet;”
(3) Az Etv. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az adó alanya az (1) bekezdés b) pontja esetében az
energiakereskedõ, az (1) bekezdés c)–e) pontja esetében a
felhasználó, az (1) bekezdés f) pontja esetében az elõállító,
az (1) bekezdés g) pontja esetében az energiakereskedõ, il-

5650

MAGYAR KÖZLÖNY

2008/93. szám

letve a hálózati engedélyes, az (1) bekezdés h) pontja esetében a felhasználó (a továbbiakban együtt: adóalany).”

Az Európai Unió jogának való megfelelés

(4) Az Etv. 5. §-ának a) pontjában „a 3. § (1) bekezdés
a)–c) és h) pontja esetében” szövegrész helyébe „a 3. §
(1) bekezdés b)–c) és h) pontja esetében” szövegrész lép.

159. § (1) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) Az Európai Parlament és a Tanács 2003/55/EK
irányelve (2003. június 26.) a földgáz belsõ piacára vonatkozó közös szabályokról és a 98/30/EK irányelv hatályon
kívül helyezésérõl;
b) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/67/EK
irányelve (2004. április 26.) a földgázellátás biztonságának megõrzését szolgáló intézkedésekrõl 4. és 8. cikk
(98–99. §)

(5) Az Etv. 2. §-ának 7., 12., 13. és 22. pontja, 3. §-a
(1) bekezdésének a) pontja, 3. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában a „feljogosított fogyasztónak vagy” szövegrész, 3. §-a (1) bekezdésének c), d) és e) pontjában az „a
feljogosított fogyasztó vagy” szövegrész, 3. §-a (1) bekezdésének g) pontjában az „a közüzemi szolgáltató,” szövegrész és 3. §-a (1) bekezdésének h) pontjában az „a végfogyasztó vagy” szövegrész hatályát veszti.
156. § (1) A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 243. §-a a következõ
f) ponttal egészül ki:
[E fejezet szerinti eljárást nem kell alkalmazni]
„f) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerint közüzemi szolgáltatásra jogosult, de a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerinti egyetemes szolgáltatásra nem jogosult ajánlatkérõk földgáz-szolgáltatásra,
valamint földgázellátásra irányuló,
fa) a 100 m3/óra fogyasztást meghaladó földgáz felhasználók esetén a 2009. július 1-je és a 2010. június 30-a
közötti idõszakra vonatkozó, 2009. szeptember 30-ig,
fb) a 20 m3/óra fogyasztást meghaladó, de a 100 m3/óra
fogyasztást el nem érõ földgáz felhasználók esetén a 2010.
július 1-je és a 2011. június 30-a közötti idõszakra vonatkozó, 2010. szeptember 30-ig
megkötött szerzõdései esetében”
(2) A Kbt. 296. §-a a következõ m) ponttal egészül ki:
„m) a 243. § f) pontja szerinti kivétel esetében”
(3) A Kbt. – az (1) és (2) bekezdéssel megállapított –
243. §-ának f) pontját és 296. §-ának m) pontját a 2009. április 1-jét megelõzõen megkezdett [Kbt. 35. §-ának (2) bekezdése] közbeszerzésekre nem lehet alkalmazni.
157. § A Get. 47. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A jegyzõ a határozatát a Ket. 101. §-a (3) bekezdésének c) pontja alapján fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilváníthatja.”

Hatályukat vesztõ jogszabályok
158. § Hatályát veszti
a) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény;
b) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény
módosításáról szóló 2005. évi LXIII. törvény;
c) az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
szóló 2007. évi XXXII. törvény;
d) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény
módosításáról szóló 2007. évi LVI. törvény.

(2) Ez a törvény a földgázszállító-hálózatokhoz való
hozzáférés feltételeirõl szóló 2005. szeptember 28-i
1775/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3–8.
cikk és 10. cikk [10. §, 12. §, 73. §, 75. §, 106. § 128. § z)]
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2008. évi XLI.
törvény
a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,
feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásáról szóló
2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról*
1. § A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl, feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásáról szóló 2005. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: NATtv.) 2. §-ának
g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A nemzeti akkreditálási rendszer mûködtetése során
érvényesíteni kell a következõ alapelveket:]
„g) a kérelmezõ által az akkreditált státusz megszerzése érdekében elfogadott szabványoknak, valamint a jogszabályoknak való megfelelést,”
2. § A NATtv. 3. §-ának b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„b) akkreditálási feltételek: a vonatkozó szabványokkal, amelyeket a kérelmezõ az akkreditált státusz megszerzése érdekében elfogad, valamint a jogszabályokkal összhangban meghatározott követelményrendszer, amelynek
a kérelmezõ szervezetnek vagy természetes személynek
meg kell felelnie ahhoz, hogy akkreditált lehessen.”
3. § (1) A NATtv. 6. §-a (2) bekezdésének c) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
* A törvényt az Országgyûlés a 2008. június 9-i ülésnapján fogadta el.
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[A Testület tevékenysége átláthatóságának és nyilvánosságának biztosítása, valamint az akkreditált státusz
versenyképességet növelõ szerepének érvényesülése érdekében nyilvántartást vezet:]
„c) az akkreditáló bizottság tagjairól,”
(2) A NATtv. 6. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az akkreditáló bizottság tagjainak, valamint az
akkreditálási eljárásokban alkalmazott minõsítõk és szakértõk neve közérdekbõl nyilvános adatnak minõsül.
A (2) bekezdés szerinti nyilvántartások közérdekû és közérdekbõl nyilvános adataiba bárki térítés nélkül betekinthet. A Testület ezen nyilvántartásokból vagy azok egy
részébõl – a szabványok kivételével – kérésre, költségtérítés ellenében másolatot szolgáltat. A Testület tagjai
részére a másolat szolgáltatása térítésmentes.”
(3) A NATtv. 6. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A Testület honlapján közzéteszi a Testület alapszabályát, szervezeti és mûködési szabályzatát, az akkreditálásra és az akkreditálási eljárásra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó szabályzatokat, valamint a külföldi
akkreditált státusz elismerésére vonatkozó szabályzatot.”
4. § (1) A NATtv. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Testület tagjai lehetnek:
a) az 1. § a) pontjában felsorolt akkreditált szervezetek,
az akkreditált státusz fennállásának idõtartama alatt,
b) az 1. § c) pontjában felsorolt akkreditált szervezetek,
az akkreditált státusz fennállásának idõtartama alatt,
c) az 1. § e)–h) pontjában felsorolt akkreditált szervezetek, az akkreditált státusz fennállásának idõtartama alatt,
d) az 1. § b), d), i) és j) pontjában felsorolt akkreditált
szervezetek és természetes személyek, az akkreditált státusz fennállásának idõtartama alatt,
e) az akkreditálásban érdekelt, a Kormány által rendeletben meghatározott miniszterek,
f) a Magyar Szabványügyi Testület, a mérésügyi szerv,
az országos kamarák,
g) a tudományos és mûszaki egyesületek,
h) az agrár, informatika, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok, mûszaki, orvos- és egészségtudomány, természettudomány képzési területen képzést folytató felsõoktatási intézmények,
i) a gyártók, a forgalmazók és a fogyasztók érdek-képviseleti szervezetei, a szakmai érdek-képviseleti szervezetek, a minõségüggyel foglalkozó társadalmi szervezetek.”
(2) A NATtv. 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Testület tagjának joga, hogy a közgyûlés összehívására, napirendjére javaslatot tegyen, a közgyûlésen
részt vegyen, azon felszólaljon, indítványokat tegyen, szavazzon, az Akkreditálási Tanácsba (a továbbiakban:
Tanács) – az (1) bekezdés e) pontja szerinti tagok kivételé-
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vel – tagot válasszon, és a Testület más szerveibe – a
17. §-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályokra figyelemmel – megválasszák. A tag kötelezettsége, hogy a tagdíjat megfizesse, valamint az alapszabályban és más belsõ
szabályzatokban a tagokra elõírt egyéb rendelkezéseket
megtartsa.”
5. § A NATtv. 8. §-át megelõzõ alcíme helyébe a
következõ alcím lép:
„A Testület alapszabálya és szervezete”
6. § A NATtv. 9. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A közgyûlésen jelen lévõ, szavazásra jogosult
tagoknak a 7. § (1) bekezdés szerinti minden csoportja
azonos szavazati súllyal rendelkezik. A leadott szavazatokat megszámlálásukat követõen csoportonként ennek
megfelelõen kell arányosítani.”
7. § A NATtv. 10. §-ának e) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:]
„e) a Tanács választott tagjainak megválasztása és
visszahívása, díjazásának megállapítása,”
8. § A NATtv. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„11. § (1) A közgyûlések közötti idõszakban a Testület
mûködését a Tanács irányítja a közgyûlés határozatainak
megfelelõen.
(2) A Tanács
a) a Testület elnökébõl,
b) a gazdaságpolitikáért felelõs miniszternek (a továbbiakban: miniszter) az általa vezetett minisztériummal
közszolgálati jogviszonyban álló képviselõjébõl,
c) az akkreditálásban érdekelt további miniszterek két
– valamely akkreditálásban érdekelt miniszter által vezetett minisztériummal közszolgálati jogviszonyban álló –
közös képviselõjébõl és
d) 9 választott természetes személybõl
áll.
(3) A Tanács munkáját a Testület elnöke vezeti, szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.
(4) A Testület elnöke a Tanács megválasztását napirendre tûzõ közgyûlés összehívásával egyidejûleg felkéri
az akkreditálásban érdekelt további minisztereket, hogy
legkésõbb a közgyûlésen nevezzék meg közös képviselõjüket. Az akkreditálásban érdekelt további miniszterek
mindegyike jogosult a közös képviselõ személyére javaslatot tenni. A javaslatok alapján az akkreditálásban érdekelt további miniszterek döntésüket megelõzõen egyeztetnek, vita esetében a Kormány dönt. A közös képviselõ személyérõl a miniszter által vezetett minisztérium útján tájékoztatják a Testület elnökét.
(5) A Tanácsba a 7. § (1) bekezdése szerinti csoportok
saját maguk jelölik, illetve – az akkreditálásban érdekelt
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miniszterek – delegálják képviselõiket. A 7. § (1) bekezdés
f) pontja szerinti csoport jelöltje a mérésügyi szervvel közszolgálati jogviszonyban álló személy is lehet.
(6) A Tanácsba a közgyûlés
a) a 7. § (1) bekezdés a) pontjában felsorolt szervezetek
jelöltjei közül 2 személyt,
b) a 7. § (1) bekezdés b)–d) és f)–i) pontjában felsorolt
szervezetek jelöltjei közül 1-1 személyt
választ 5 éves idõtartamra.
(7) A Tanács választott tagjait e tevékenységük ellátásáért díjazás illeti meg.
(8) A Tanács ügyrendjét maga állapítja meg.
(9) A Tanács hatáskörébe tartozik
a) az alapszabály módosítása, illetve kidolgozása és
közgyûlés elé terjesztése,
b) a Testület szervezeti és mûködési szabályzatának,
belsõ mûködésére vonatkozó egyéb belsõ szabályzatainak,
a külföldi akkreditált státusz elismerésére vonatkozó szabályzatának, továbbá az akkreditálásra és az akkreditálási
eljárásra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó szabályzatoknak az elfogadása,
c) a javaslattétel a közgyûlésnek a tagdíj mértékére,
számítási és fizetési módjára,
d) a Testület tevékenységéhez köthetõ – a Testület
egyéb bevételeihez kapcsolódó – díjak meghatározása,
e) a Testület éves költségvetése, a Testület éves tevékenységérõl a Kormány számára készített beszámoló,
valamint az Sztv. szerinti beszámoló elfogadása és közgyûlés elé terjesztése a pénzügyi ellenõrzõ bizottság állásfoglalásával együtt,
f) a Testület ügyvezetõ igazgatójának kinevezése és
felmentése, illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása és az ügyvezetõ igazgató beszámoltatása,
g) az akkreditáló bizottság elnökének megbízása és felmentése, díjazásának megállapítása a Tanács bármely tagja és az ügyvezetõ igazgató szakmailag indokolt önálló
javaslata alapján,
h) az akkreditáló bizottság elnökének, a Tanács bármely tagjának és az ügyvezetõ igazgatónak szakmailag
indokolt önálló javaslata alapján az akkreditáló bizottság
tagjainak megbízása és felmentése, díjazásuk megállapítása,
i) az akkreditáló bizottság általános mûködési rendjének jóváhagyása és mûködése feletti felügyelet,
j) a Testület tevékenységét érintõ jogszabálytervezetek
véleményezése, javaslattétel jogszabály megalkotására
vagy módosítására,
k) döntés a külföldi akkreditált státusz elismerésérõl,
l) javaslattétel a miniszter számára az akkreditálási
eljárásokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak
mértékének megállapítására,
m) a 16. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmai
bizottság által kidolgozott, az akkreditálásra vonatkozó
speciális követelmények és útmutatók, továbbá az akkreditálásba bevonandó minõsítõkkel és szakértõkkel szem-
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ben támasztott szakmai és összeférhetetlenségi követelmények jóváhagyása,
n) minden olyan egyéb feladat ellátása, amelyet az
alapszabály a Tanács hatáskörébe utal.”
9. § A NATtv. 12. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe
a következõ rendelkezés és alcím lép:
„Az akkreditáló bizottság
12. § (1) A nemzeti akkreditálás rendszerébe tartozó
szakterületeken az akkreditált státusz odaítélésérõl, megújításáról, elutasításáról, felfüggesztésérõl, visszavonásáról, bõvítésérõl, szûkítésérõl és fenntartásáról, valamint az
akkreditált szervezetek és természetes személyek ellen
benyújtott panaszokról az akkreditáló bizottság határoz.
(2) Az akkreditáló bizottság elnökbõl, két elnökhelyettesbõl és legfeljebb 22 természetes személy tagból áll.
A bizottság munkájában az adott szakterületen felsõfokú
végzettséggel és a szakterületen legalább 10 éves szakmai
gyakorlattal, továbbá az akkreditálásban jártassággal rendelkezõ olyan személy vehet részt, akivel szemben az
e törvény vagy az alapszabály szerinti összeférhetetlenségi
ok nem áll fenn.
(3) Az akkreditáló bizottság elnökének és tagjainak
megbízatása visszavonásig érvényes. Az akkreditáló
bizottságnak és tagjainak feladataik ellátása körében utasítás nem adható.
(4) Az akkreditáló bizottság döntéseinek meghozatalában az akkreditáló bizottság elnöke és a szakterületen jártassággal rendelkezõ tagjai, de legalább két tag vesz részt.
(5) Az akkreditált státusz odaítélésérõl, megújításáról,
elutasításáról, felfüggesztésérõl, visszavonásáról, fenntartásáról, bõvítésérõl és szûkítésérõl szóló határozatot az
akkreditáló bizottság elnöke írja alá.”
10. § A NATtv. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § (1) A fellebbviteli bizottság két jogi és három
egyéb felsõfokú végzettséggel, legalább 10 éves szakmai
gyakorlattal rendelkezõ természetes személybõl áll. Elnökét a bizottság maga választja meg tagjai közül.
(2) A fellebbviteli bizottság tagjainak megbízatása
5 évre szól.
(3) A fellebbviteli bizottság eljárásában a bizottság
elnöke, egy jogi és egy egyéb felsõfokú végzettségû tagja
vesz részt.
(4) A fellebbviteli bizottság a tevékenységérõl a közgyûlésnek számol be. A bizottságnak és tagjainak feladataik ellátása körében utasítás nem adható.
(5) A fellebbviteli bizottság dönt
a) az akkreditált státusz odaítélésérõl, megújításáról,
elutasításáról, felfüggesztésérõl, visszavonásáról, fenntartásáról, bõvítésérõl és szûkítésérõl hozott határozat ellen
benyújtott fellebbezésekrõl,
b) a végzések ellen benyújtott önálló fellebbezésekrõl,
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c) a panaszeljárásban hozott döntések elleni fellebbezésekrõl,
d) mindazon esetekben, amelyeket az alapszabály a
bizottság hatáskörébe utal.
(6) A fellebbviteli eljárás ügyintézési határideje 45 nap.”
11. § (1) A NATtv. 16. §-a (1) bekezdésének c) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép, az (1) bekezdés a
következõ új d) és e) pontokkal egészül ki, egyidejûleg a
jelenlegi d)–i) pontok megjelölése f)–k) pontra módosul:
[A Testület ügyintézõ szervezete az Akkreditálási Iroda.
Az Akkreditálási Iroda]
„c) az akkreditálási eljárásokban ellátja a 18–21. §-ban,
továbbá a vonatkozó szabályzatokban meghatározott feladatokat,
d) szakmai bizottságok mûködtetésével biztosítja a
megfelelõ szakértõi közremûködést, kidolgozza az akkreditálás speciális követelményeit és útmutatóit, továbbá az
akkreditálásba bevonandó minõsítõkkel és szakértõkkel
szemben támasztott szakmai és összeférhetetlenségi követelményeket,
e) értékeli az alkalmazott minõsítõket és szakértõket,”
(2) A NATtv. 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Akkreditálási Iroda vezetõje az ügyvezetõ igazgató, aki gyakorolja az Akkreditálási Iroda munkatársai
felett a munkáltatói jogokat.”
12. § A NATtv. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § (1) A Testület elnökének az választható meg, aki
a) cselekvõképes,
b) magyar állampolgár vagy külön törvény szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy
vagy letelepedett, illetve bevándorolt jogállású személy,
c) akkreditált szervezetnek nem tulajdonosa, tisztségviselõje vagy munkavállalója, az akkreditált szervezettel
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban nem áll,
nem akkreditált természetes személy, nem közeli hozzátartozója e személyeknek,
d) gazdasági vagy szakmai kamarának vagy akkreditált
szervezetek érdekképviseletére létrehozott szervezetnek
nem tisztségviselõje,
e) felsõfokú végzettséggel, az akkreditálás valamely
területéhez kapcsolódó legalább 10 éves szakmai gyakorlattal és az akkreditálásban jártassággal rendelkezik,
f) a 7. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, akkreditálásban
érdekelt miniszter által vezetett minisztériummal vagy a
mérésügyi szervvel nem áll közszolgálati jogviszonyban.
(2) A Testület elnökének nem választható meg
a) a Tanács választott vagy delegált tagja,
b) az akkreditáló bizottság elnöke, elnökhelyettese és
tagja,
c) a fellebbviteli bizottság tagja,
d) a pénzügyi ellenõrzõ bizottság tagja,
e) az ügyvezetõ igazgató,
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f) az a)–e) pontokban meghatározott személyek közeli
hozzátartozója.
(3) A Tanács tagjának az választható meg, aki
a) cselekvõképes,
b) magyar állampolgár vagy külön törvény szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy
vagy letelepedett, illetve bevándorolt jogállású személy,
c) akkreditált szervezetnek nem tulajdonosa, tisztségviselõje vagy munkavállalója, az akkreditált szervezettel
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban nem áll,
nem akkreditált természetes személy, nem közeli hozzátartozója e személyeknek,
d) gazdasági vagy szakmai kamarának vagy akkreditált
szervezetek érdekképviseletére létrehozott szervezetnek
nem tisztségviselõje,
e) felsõfokú végzettséggel, az akkreditálás valamely
területéhez kapcsolódó legalább 10 éves szakmai gyakorlattal és az akkreditálásban jártassággal rendelkezik,
f) közigazgatási szervvel nem áll közszolgálati jogviszonyban, kivéve a 11. § (2) bekezdésének b) és c) pontja
alapján delegált tagokat, valamint a 11. § (5) bekezdése
szerint jelölhetõ, a mérésügyi szervvel közszolgálati jogviszonyban álló személyt.
(4) A Tanács tagjának nem választható meg
a) a Testület elnöke,
b) az akkreditáló bizottság elnöke, elnökhelyettese és
tagja,
c) a fellebbviteli bizottság tagja,
d) a pénzügyi ellenõrzõ bizottság tagja,
e) az ügyvezetõ igazgató,
f) az a)–e) pontokban meghatározott személyek közeli
hozzátartozója.
(5) Az akkreditáló bizottság elnökének, elnökhelyettesének és tagjának az bízható meg, aki
a) cselekvõképes,
b) magyar állampolgár vagy külön törvény szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy
vagy letelepedett, illetve bevándorolt jogállású személy,
c) akkreditált szervezetnek nem tulajdonosa, tisztségviselõje vagy munkavállalója, az akkreditált szervezettel
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban nem áll,
nem akkreditált természetes személy, nem közeli hozzátartozója e személyeknek,
d) gazdasági vagy szakmai kamarának vagy akkreditált
szervezetek érdekképviseletére létrehozott szervezetnek
nem tisztségviselõje,
e) felsõfokú végzettséggel, az akkreditálás valamely
területéhez kapcsolódó legalább 10 éves szakmai gyakorlattal, és az akkreditálásban jártassággal rendelkezik,
f) a 7. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, az akkreditálásban érdekelt miniszter által vezetett minisztériummal vagy
a mérésügyi szervvel nem áll közszolgálati jogviszonyban.
(6) Az akkreditáló bizottság elnökének, elnökhelyettesének és tagjának nem bízható meg
a) a Testület elnöke,
b) a Tanács választott vagy delegált tagja,
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c) a fellebbviteli bizottság tagja,
d) a pénzügyi ellenõrzõ bizottság tagja,
e) az ügyvezetõ igazgató,
f) az a)–e) pontokban meghatározott személyek közeli
hozzátartozója.
(7) Az akkreditálási és a felügyeleti vizsgálati eljárásban minõsítõként vagy szakértõként nem vehet részt az,
aki az eljárásban érintett szervezet vagy természetes személy, valamint az azonos területen akkreditált státusszal
rendelkezõ szervezet tulajdonosa, tisztségviselõje, továbbá az akkreditált státusszal rendelkezõ szervezet vagy természetes személy munkavállalója vagy velük egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személy, továbbá e személyek közeli hozzátartozója.
(8) A fellebbviteli bizottság tagjának az választható
meg, aki
a) cselekvõképes,
b) magyar állampolgár vagy külön törvény szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy
vagy letelepedett, illetve bevándorolt jogállású személy,
c) akkreditált szervezetnek nem tulajdonosa, tisztségviselõje vagy munkavállalója, az akkreditált szervezettel
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban nem áll,
nem akkreditált természetes személy, nem közeli hozzátartozója e személyeknek,
d) gazdasági vagy szakmai kamarának vagy akkreditált
szervezetek érdekképviseletére létrehozott szervezetnek
nem tisztségviselõje,
e) a 7. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, az akkreditálásban érdekelt miniszter által vezetett minisztériummal vagy
a mérésügyi szervvel nem áll közszolgálati jogviszonyban.
(9) A fellebbviteli bizottság tagjának nem választható meg
a) a Testület elnöke,
b) a Tanács választott vagy delegált tagja,
c) az akkreditáló bizottság elnöke, elnökhelyettese és
tagja,
d) a pénzügyi ellenõrzõ bizottság tagja,
e) az ügyvezetõ igazgató,
f) az a)–e) pontokban meghatározott személyek közeli
hozzátartozója.
(10) A pénzügyi ellenõrzõ bizottság tagjának az választható meg, aki
a) cselekvõképes,
b) magyar állampolgár vagy külön törvény szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy
vagy letelepedett, illetve bevándorolt jogállású személy.
(11) A pénzügyi ellenõrzõ bizottság tagjának nem választható meg
a) a Testület elnöke,
b) a Tanács választott vagy delegált tagja,
c) az akkreditáló bizottság elnöke, elnökhelyettese és
tagja,
d) a fellebbviteli bizottság tagja,
e) az ügyvezetõ igazgató,
f) az a)–e) pontokban meghatározott személyek közeli
hozzátartozója.
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(12) Ügyvezetõ igazgatónak az nevezhetõ ki, aki
a) cselekvõképes,
b) magyar állampolgár vagy külön törvény szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy
vagy letelepedett, illetve bevándorolt jogállású személy,
c) akkreditált szervezetnek nem tulajdonosa, tisztségviselõje, munkavállalója, az akkreditált szervezettel foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban nem áll, nem
akkreditált természetes személy, nem közeli hozzátartozója e személyeknek,
d) gazdasági vagy szakmai kamarának vagy akkreditált
szervezetek érdekképviseletére létrehozott szervezetnek
nem tisztségviselõje.
(13) Ügyvezetõ igazgatónak nem nevezhetõ ki
a) a Testület elnöke,
b) a Tanács választott vagy delegált tagja,
c) az akkreditáló bizottság elnöke, elnökhelyettese és
tagja,
d) a fellebbviteli bizottság tagja,
e) a pénzügyi ellenõrzõ bizottság tagja,
f) az a)–e) pontokban meghatározott személyek közeli
hozzátartozója.
(14) A Testület tisztségviselõjévé nem választható meg,
továbbá a Testületben nem láthatja el a tag képviseletét, és
az egyéb választott szervekben nem lehet tag, aki
a) az Akkreditálási Irodában dolgozó, a Testülettel
munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban álló személy,
b) a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerõs ítélet hatálya alatt áll,
c) büntetett elõéletû,
d) büntetõeljárásban jogerõsen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.”
13. § (1) A NATtv. 18. §-ának (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Testület a kérelem formájára és tartalmára vonatkozóan ajánlást készíthet, amelyet honlapján közzétesz.”
(2) A NATtv. 18. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az akkreditálási kérelmet az Akkreditálási Irodánál
történt iktatásától a Testülethez megérkezettnek kell tekinteni.”
(3) A NATtv. 18. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az akkreditált státusz odaítélésérõl, megújításáról,
elutasításáról, felfüggesztésérõl, fenntartásáról, bõvítésérõl és szûkítésérõl, valamint visszavonásáról hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye.”
(4) A NATtv. 18. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Az akkreditálási eljárásra, a felügyeleti vizsgálati
eljárásra, az akkreditált szervezet, illetve természetes személy akkreditált tevékenységével kapcsolatos panasz intézésére és a fellebbviteli bizottság eljárására a közigazgatá-
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si hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.”
(5) A NATtv. 18. §-ának (12) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(12) A Testület akkreditálási eljárásáért, az éves felügyeleti vizsgálati eljárásáért, valamint a változásbejelentésre [20. § (5) bekezdés] indult rendkívüli felügyeleti
vizsgálati eljárásáért külön jogszabályban meghatározott
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”
14. § A NATtv. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § (1) Az akkreditálási eljárás értékelési és döntéshozatali szakaszból áll.
(2) Az értékelési szakasz ügyintézési határideje
165 nap, amelyet az ügyvezetõ igazgató egy alkalommal
20 nappal meghosszabbíthat. Az értékelési szakasz kezdetén az Akkreditálási Iroda a kérelmet megvizsgálja és az
ügyvezetõ igazgató
a) szükség esetén a kérelmezõt a kérelem beérkezését
követõ 15 napon belül, legfeljebb 30 napos határidõ kitûzésével hiánypótlásra hívja fel,
b) a Ket. által meghatározott esetekben a kérelmet
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja,
c) dönt az eljárás megindításáról.
(3) Az értékelési szakasz során az akkreditálási kérelem
alapján az ügyvezetõ igazgató minõsítõkbõl és szakértõkbõl álló értékelõ csoportot jelöl ki. Az értékelõ csoport
véleményezi a kérelmezõ által benyújtott dokumentációt
és feltárja a hiányosságokat, nemmegfelelõségeket, amelyek fennállása esetén az ügyvezetõ igazgató az értékelõ
csoport javaslatára a kérelmezõt legfeljebb 30 napos határidõ kitûzésével a hiányosságok, nemmegfelelõségek kiküszöbölésére hívja fel.
(4) Az értékelõ csoport a kérelmezõnél helyszíni értékelést tart, amelynek eredményét jegyzõkönyvben rögzíti.
Az ügyvezetõ igazgató az értékelõ csoport jegyzõkönyvében rögzített nemmegfelelõségek, hiányosságok kiküszöbölésére a kérelmezõt legfeljebb 30 napos határidõ
kitûzésével intézkedésre hívja fel.
(5) Az értékelõ csoport a helyszíni értékelésrõl készült
jegyzõkönyvet, a megvizsgált dokumentációt, az értékelõ
jelentést, az akkreditált státusz odaítélésére, szûkítésére,
bõvítésére vonatkozó ajánlását az értékelési szakasz lezárásaként
a) a helyszíni értékelést követõ vagy
b) a (3)–(4) bekezdés szerinti nemmegfelelõségek, hiányosságok kiküszöbölésére adott határidõ elteltét követõ
30 napon belül döntéshozatalra az akkreditáló bizottságnak átadja.
(6) Az akkreditálási eljárás felfüggesztésérõl szóló végzést az ügyvezetõ igazgató írja alá.
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(7) Az értékelési szakasz befejezésérõl, a kérelem döntésre való alkalmasságáról az ügyvezetõ igazgató végzést
bocsát ki.
(8) A döntéshozatali szakasz ügyintézési határideje
15 nap, amelyet az akkreditáló bizottság elnöke egy alkalommal 10 nappal meghosszabbíthat. A döntéshozatali
szakaszban az akkreditáló bizottság a kérelem, az értékelési szakasz során összegyûjtött információ, a helyszíni értékelés jegyzõkönyve, az értékelõ jelentés, valamint a kérelmezõ észrevételei alapján határoz az akkreditált státusz
odaítélésérõl vagy elutasításáról.
(9) Az akkreditáló bizottságnak az akkreditált státusz
odaítélésérõl szóló határozata elismeri és igazolja, hogy
egy szervezet vagy természetes személy alkalmas meghatározott megfelelõségértékelési feladat elvégzésére.
(10) Az akkreditált szervezet, illetve természetes személy írásban kérelmezheti a határozatban foglalt akkreditált területének szûkítését. A kérelem alapján az akkreditáló bizottság – a kérelem benyújtását követõ ülésén –
határozatban módosítja az akkreditált szervezet vagy a természetes személy akkreditált területét.
(11) Az akkreditált terület bõvítése iránti kérelem elbírálására az akkreditált státusz odaítélésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az akkreditált státusz bõvítése
az eredeti akkreditált státusz érvényességi idejére terjed ki.
(12) Az akkreditált státusz megújítása iránti kérelem
elbírálására az akkreditált státusz odaítélésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az akkreditált státusz megújítása
iránti kérelem legkorábban az alap akkreditált státusz érvényességi idejének lejárta elõtt 1 évvel nyújtható be.”
15. § A NATtv. 20. §-ának (1)–(4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép, a § a következõ új (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (5)–(6) bekezdés
megjelölése (6)–(7) bekezdésre módosul:
„(1) Az akkreditált státusz odaítélésérõl szóló határozat
jogerõre emelkedése napján a Testület erre a célra rendszeresített akkreditálási okiratot (a továbbiakban: akkreditálási okirat) ad ki, amely a határozat rendelkezõ részének
megfelelõen tartalmazza
a) a Testület jelét,
b) az akkreditált szervezet (szervezeti egység) elnevezését, illetve természetes személy nevét, székhelyét (lakcímét), valamint valamennyi telephelyét, ahol az akkreditált tevékenységet végzi,
c) az akkreditálás egyedi nyilvántartási számát,
d) az akkreditált státusz odaítélésének tényleges idõpontját és lejáratának idõpontját,
e) az akkreditált tevékenység megnevezését az 1. §-ban
felsoroltak szerint,
f) a megfelelõségre vonatkozó nyilatkozatot, továbbá
g) azon szabványra vagy egyéb dokumentumra történõ
hivatkozást, amely alapján a szervezet (szervezeti egység),
illetve természetes személy értékelése történt.
(2) Az akkreditálási okiratot az ügyvezetõ igazgató írja
alá. Az akkreditálási okirat önmagában jogot és kötelezett-
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séget nem keletkeztet. Ha a határozat és az akkreditálási
okirat tartalma eltér, akkor a határozatot kell hitelesnek
tekinteni.
(3) Ha az akkreditáló bizottság az akkreditált terület
bõvítésérõl vagy szûkítésérõl hoz határozatot, az akkreditálási okiratot a határozatnak megfelelõen módosítani kell.
(4) Az akkreditált szervezet vagy természetes személy
csak azon tevékenysége vonatkozásában hivatkozhat az
akkreditált státuszára, amelyre a határozat kiterjed.
(5) Az akkreditált szervezet vagy természetes személy
15 napon belül köteles értesíteni az Akkreditálási Irodát az
általa elhatározott és bekövetkezõ, valamint a további
bekövetkezett minden jelentõs változásról, amely az akkreditált státuszával kapcsolatos és valamilyen módon státuszát vagy tevékenységének bármely jellemzõjét érinti,
így különösen a változást
a) a jogi, tulajdonosi vagy szervezeti formában,
b) a szervezeti felépítésben, vezetésben vagy az akkreditált tevékenység ellátásához szükséges személyzetben,
c) a fõ mûködési politikában,
d) az erõforrásokban és környezetben (székhely, telephelyek),
e) az akkreditált területben.”

(8) A döntéshozatali szakasz ügyintézési határideje
10 nap, amelyet az akkreditáló bizottság elnöke egy alkalommal 10 nappal meghosszabbíthat.
(9) Az akkreditáló bizottság a felügyeleti vizsgálat eredményétõl függõen
a) az akkreditált státuszt fenntartja vagy
b) az akkreditált státuszt
ba) részlegesen vagy teljes körûen felfüggeszti,
bb) részlegesen vagy teljes körûen visszavonja.”

16. § A NATtv. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21. § (1) Az akkreditált státusz odaítélésének alapjául
szolgáló körülmények fennállását, valamint az akkreditált
szervezet, illetve természetes személy alkalmasságát éves
felügyeleti vizsgálat keretében, indokolt esetben rendkívüli felügyeleti vizsgálat keretében ellenõrizni kell.
(2) Az éves felügyeleti vizsgálatot az akkreditált szervezet, illetve természetes személy köteles kezdeményezni.
Rendkívüli felügyeleti vizsgálatra panaszbejelentés vagy
az akkreditálás alapjául szolgáló körülmények megváltozása [20. § (5) bekezdés] esetén kerülhet sor. A változásbejelentés a Ket. 29. §-ának (1) bekezdése szerinti kérelemnek minõsül.
(3) A felügyeleti vizsgálati eljárás értékelési és döntéshozatali szakaszból áll.
(4) Az értékelési szakasz ügyintézési határideje 80 nap,
amelyet az ügyvezetõ igazgató egy alkalommal 20 nappal
meghosszabbíthat.
(5) Az ügyvezetõ igazgató a felügyeleti vizsgálati eljárás értékelési szakasza során dokumentumokat, egyéb
információkat kérhet, valamint értékelõ csoportot jelöl ki,
amely helyszíni értékelést tart.
(6) A felügyeleti vizsgálati eljárás során megállapított
hiányosságok, nemmegfelelõségek kiküszöbölésére az
értékelõ csoport javaslatára az ügyvezetõ igazgató legfeljebb 15 napos határidõ kitûzésével, végzéssel felhívja az
akkreditált szervezetet, illetve természetes személyt.
(7) Az értékelési szakasz befejezésérõl az ügyvezetõ
igazgató végzést bocsát ki.

18. § A NATtv. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 7. §
(1) bekezdésének e) pontja szerinti akkreditálásban érdekelt minisztereket rendeletben meghatározza.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben a Testület akkreditálási eljárásáért, az éves felügyeleti vizsgálati eljárásáért,
valamint a változásbejelentésre indult rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárásáért, valamint a külföldi akkreditált
státusz elismerési eljárásáért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértékét rendeletben állapítsa meg.”

17. § (1) A NATtv. 24. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Testület kérelem alapján a külföldi akkreditált
státuszt elismerheti. Az elismeréssel a saját akkreditálási
eljárásával egyenértékûnek minõsíti a külföldi akkreditáló
szervezet által lefolytatott akkreditálási eljárást és az
annak alapján odaítélt akkreditált státuszt.”
(2) A NATtv. 24. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A külföldi akkreditált státusz elismeréséért külön
jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat
kell fizetni. A (3) bekezdésben foglalt esetekben az eljárás
mentes az igazgatási szolgáltatási díj alól.”

19. § (1) Ez a törvény 2008. augusztus 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a NATtv. 1. §-ának k) pontja, 6. §-a (4) bekezdésének bevezetõ szövegében a „közhiteles” szöveg, 6. §-ának (10) bekezdése, valamint
27. §-ának (4)–(7) bekezdése.
(2) A törvény
a) 5. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „kiadott akkreditálási okirat (a továbbiakban: külföldi akkreditálási
okirat)” szövegrész helyébe az „odaítélt akkreditált státusz
(a továbbiakban: külföldi akkreditált státusz)” szöveg,
b) 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 24. §-át megelõzõ alcímében és 24. §-ának (2) bekezdésében az „akkreditálási okirat” szövegrész helyébe az „akkreditált státusz” szöveg,
c) 5. §-a (1) bekezdésének h) pontjában és 6. §-a (2) bekezdésének e) pontjában a „szabványokról” szövegrész
helyébe a „szabványokról, jogszabályokról” szöveg,
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d) 6. §-a (3) bekezdésének c) pontjában az „a)–d) pontjai” szövegrész helyébe az „a)–i) pontjai” szöveg,
e) 6. §-ának (5) bekezdésében az „a szakmai akkreditáló bizottság tagjai” szövegrész helyébe az „az akkreditáló
bizottság tagjai” szöveg,
f) 8. § (2) bekezdése a) pontjának ac) alpontjában az
„a szakmai akkreditáló bizottságok” szövegrész helyébe
az „az akkreditáló bizottság” szöveg,
g) 9. §-ának (1) bekezdésében az „– a napirend megjelölésével –” szövegrész helyébe az „– a napirend megjelölésével legalább 15 nappal a közgyûlés idõpontját
megelõzõen –” szöveg,
h) 18. §-ának (2) bekezdésében az „adott szervezet”
szövegrész helyébe az „adott szervezet vagy természetes
személy” szöveg, továbbá a „vonatkozó szabványoknak”
szövegrész helyébe a „vonatkozó, az akkreditált státusz
megszerzése érdekében elfogadott szabványoknak” szöveg,
i) 18. §-ának (5) bekezdésében az „akkreditálás” szövegrész helyébe az „akkreditált státusz” szöveg, továbbá
az „a szakmai akkreditáló bizottság” szövegrész helyébe
az „az akkreditáló bizottság” szöveg,
j) 18. §-ának (11) bekezdésében a „(4) bekezdésében”
szövegrész helyébe a „12. § (1) bekezdésében” szöveg,
k) 22. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szövegében,
(2) bekezdésében és (3) bekezdésének elsõ mondatában,
23. §-ának bevezetõ szövegében az „A szakmai akkreditáló bizottság” szövegrész helyébe az „Az akkreditáló
bizottság” szöveg,
l) 22. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szövegében,
(2) bekezdésében és (3) bekezdésének második mondatában, 23. §-ának bevezetõ szövegében a „teljeskörûen” szövegrész helyébe a „teljes körûen” szöveg,
m) 22. §-a (3) bekezdésének második mondatában az
„a szakmai akkreditáló bizottság” szövegrész helyébe az
„az akkreditáló bizottság” szöveg,
n) 24. §-a (3) bekezdésének bevezetõ szövegében az
„akkreditálási okiratot” szövegrész helyébe az „akkreditált státuszt” szöveg, továbbá az „adta ki” szövegrész
helyébe az „ítélte oda” szöveg,
o) 24. §-ának (4) bekezdésében a „18. § (1)–(3) bekezdésében, (4) bekezdésének második mondatában” szövegrész helyébe a „18. § (1)–(4) bekezdésében” szöveg
lép.
(3) Ez a törvény 2008. december 1-jén hatályát veszti.
20. § (1) Az akkreditáló bizottság e törvény szerinti
megalakulásáig az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásokat
a szakmai akkreditáló bizottságok az e törvény hatálybalépése elõtti szabályok szerint végzik.
(2) A Nemzeti Akkreditáló Testület elnöke e törvény
hatálybalépését követõ 30 napon belüli idõpontra tisztújító
közgyûlést hív össze, és a közgyûlés gondoskodik az e törvény rendelkezései szerinti feltételek alapján az új Akkre-
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ditálási Tanács és az új fellebbviteli bizottság tagjainak
megválasztásáról. Az elnök a közgyûlést követõ 15 napon
belüli idõpontra összehívja az Akkreditálási Tanácsot,
amely gondoskodik az e törvény rendelkezései szerinti feltételek alapján az akkreditáló bizottság létrehozásáról, az
akkreditáló bizottság elnökének, valamint az akkreditáló
bizottság tagjainak megbízásáról.
(3) A Nemzeti Akkreditáló Testület e törvény hatálybalépése elõtt megválasztott Akkreditálási Tanácsának, fellebbviteli bizottságának, valamint megbízott szakmai akkreditáló bizottságainak elnökei és tagjai a tisztújításig teljes jogkörben járnak el.
(4) 2008. október 31-éig el kell fogadni az e törvény
rendelkezéseinek megfelelõen módosított alapszabályt, az
ennek megfelelõ belsõ szabályzatokat, továbbá az új akkreditálási eljárási szabályzatokat, és elfogadásukat követõen meg kell küldeni a törvényességi felügyelet gyakorlójának.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2008. évi XLII.
törvény
a fogyasztóvédelemrõl szóló
1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó
törvények módosításáról*
1. § A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 1. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„1. § E törvény hatálya – külön törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a vállalkozások azon tevékenységére terjed ki, amely a fogyasztókat érinti vagy érintheti.”
2. § Az Fgytv. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„2. § E törvény alkalmazásában:
a) fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül esõ célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe
vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje,
b) vállalkozás: aki az 1. § szerinti tevékenységet önálló
foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggõ célok érdekében végzi,

* A törvényt az Országgyûlés a 2008. június 9-i ülésnapján fogadta el.
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c) gyártó:
ca) a terméknek az Európai Gazdasági Térségben letelepedett üzletszerû elõállítója, termelõje, helyreállítója
vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével,
védjegyével vagy egyéb megkülönböztetõ jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel; vagy
cb) a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselõje, ha maga a gyártó
nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett; ilyen
képviselõ hiányában az importáló,
d) forgalmazó: az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza,
e) fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezet: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény
alapján létrehozott társadalmi szervezet, ha az alapszabályában meghatározott célja a fogyasztók érdekeinek védelme, e célnak megfelelõen legalább két éve mûködik, és természetes személy tagjainak száma legalább ötven fõ, továbbá az ilyen társadalmi szervezetek szövetsége,
f) termék: minden birtokba vehetõ forgalomképes ingó
dolog – ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi
eszközt – és a dolog módjára hasznosítható természeti erõ,
g) szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékû
jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás
fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelõ, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény
létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás
tanúsítását foglalja magában,
h) közüzemi szolgáltatás: külön törvény alapján termékértékesítési vagy szolgáltatásnyújtási kötelezettség
hatálya alá tartozó vállalkozás által e kötelezettség alapján
nyújtott közszolgáltatás,
i) pénzügyi szolgáltatás: a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó pénzügyi szolgáltatás és kiegészítõ pénzügyi szolgáltatás, továbbá a befektetési vállalkozásokról
és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi
CXXXVIII. törvény hatálya alá tartozó befektetési szolgáltatás, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítõ
szolgáltatás és árutõzsdei szolgáltatás,
j) pénztári szolgáltatás: a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény hatálya alá tartozó
szolgáltatás,
k) biztosítási szolgáltatás: a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény hatálya alá
tartozó biztosítási, biztosításközvetítõi és biztosítási szaktanácsadói szolgáltatás,
l) áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékû jog, valamint a szolgáltatás,
m) eladási ár: a termék egy egységére vagy adott
mennyiségére vonatkozó ár,
n) egységár: a termék egy kilogrammjára, egy literére
vagy milliliterére, egy méterére, egy négyzetméterére
vagy egy köbméterére vonatkozó ár,
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o) fogyasztási kölcsön: a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény hatálya alá nem tartozó minden olyan kölcsön, részletfizetés
vagy halasztott fizetés, amelyet vállalkozás fogyasztó részére nyújt az általa forgalmazott termék vagy ingatlan
megvételéhez, illetve az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez,
p) fogyasztási kölcsönszerzõdés: a fogyasztási kölcsön
igénybevételére irányuló szerzõdés,
q) kereskedelmi kommunikáció: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
szóló törvényben ekként meghatározott fogalom,
r) forgalmazás: valamely termék vállalkozás által – értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára ellenérték fejében vagy ingyenesen – történõ rendelkezésre bocsátása,
ideértve a fogyasztó számára történõ felkínálást is,
s) forgalomból történõ kivonás: olyan intézkedés,
amelynek célja a nem biztonságos termék forgalmazásának, bemutatásának, illetve a fogyasztó számára történõ
felajánlásának megakadályozása,
t) visszahívás: olyan intézkedés, amelynek célja a fogyasztó számára forgalmazott nem biztonságos termék
visszaszolgáltatása,
u) honosított harmonizált szabvány: európai szabványügyi testület által az általános termékbiztonságról szóló
2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkében megállapított eljárással összhangban az európai követelmények meghatározása céljából elfogadott mûszaki
leírás, amelyet nemzeti szabványként közzétettek,
v) szexuális termék: olyan birtokba vehetõ forgalomképes dolog, amelynek elsõdleges célja a szexuális ingerkeltés, különösen amely nemi aktust vagy egyéb szexuális
cselekményt nyíltan ábrázol, illetve emberi testet, testrészt
szexuális ingerkeltésre alkalmas módon vagy szexuális ingerkeltés céljából ábrázol, ideértve a – rendeltetése szerint – szexuális ingerkeltésre szolgáló, nemi aktus vagy
egyéb szexuális cselekmény során alkalmazható eszközt
is, a fogamzásgátlás céljából alkalmazható eszköz kivételével,
w) dohánytermék: a nemdohányzók védelmérõl és a
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló törvényben ekként meghatározott fogalom.”
3. § Az Fgytv. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„3. § (1) Csak biztonságos termék forgalmazható.
(2) A gyártó köteles gondoskodni a termék biztonságosságáról.
(3) A forgalmazó nem forgalmazhat olyan terméket,
amelyrõl tudja vagy a rendelkezésére álló tájékoztatás
vagy szakmai ismeret alapján tudnia kellene, hogy nem
biztonságos.
(4) A forgalmazó a külön jogszabályban meghatározottak szerint köteles elõsegíteni az általa forgalmazott termék biztonságosságának ellenõrzését, és a veszélyek elke-
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rülése érdekében a gyártókkal és a hatóságokkal együttmûködni. Ennek során köteles különösen
a) a termék által jelentett veszélyekre vonatkozó tájékoztatás továbbadására,
b) a termék származási helyének megállapításához és forgalmazásának nyomon követéséhez szükséges dokumentáció megõrzésére és rendelkezésre bocsátására, valamint
c) annak biztosítására, hogy a gyártó – a 4/A. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott kötelezettségének
teljesítése érdekében – a forgalmazott termék biztonságosságát ellenõrizhesse.
(5) Az a gyártó vagy forgalmazó, akinek a rendelkezésére álló tájékoztatás vagy szakmai ismeret alapján tudnia
kell, hogy az általa forgalmazott termék nem felel meg a
4. § (1) bekezdésében meghatározott biztonságossági követelménynek, a külön jogszabályban meghatározottak
szerint köteles a hatáskörrel rendelkezõ hatóságot haladéktalanul tájékoztatni, egyidejûleg rendelkezésére bocsátani különösen a fogyasztókat érintõ veszély elhárítására
tett intézkedéseire vonatkozó adatokat.”
4. § Az Fgytv. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„4. § (1) A termék akkor biztonságos, ha a fogyasztó
életét, egészségét, testi épségét a rendeltetésszerû vagy az
ésszerûen várható használat mellett – ideértve a használhatóság idõtartamát, valamint az üzembe helyezési, beszerelési, karbantartási elõírások betartását – nem, vagy csak a
rendeltetésszerû vagy ésszerûen várható használatával
járó legkisebb mértékben veszélyezteti.
(2) A termék biztonságosságát elsõsorban a következõk
alapján kell megítélni:
a) a termék (összetétele, csomagolása, valamint összeszerelésére, beszerelésére és karbantartására, felhasználására vonatkozó elõírások) alapvetõ ismérvei,
b) a terméknek más termékre gyakorolt – az együttes
használat során ésszerûen várható – hatásai,
c) a termék külsõ megjelenítése, címkézése, használati
és kezelési útmutatója, hulladékkezelési vagy más tájékoztatója,
d) a termék használatának hatása a fokozott veszélynek
kitett – különösen a gyermek- és az idõskorú – fogyasztókra.
(3) Ha jogszabály vagy közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus a termék meghatározott tulajdonságai
tekintetében biztonságossági követelményeket határoz
meg, az e követelményeknek megfelelõ terméket az ilyen
tulajdonságok tekintetében biztonságosnak kell tekinteni.
(4) A honosított harmonizált szabványban meghatározott biztonságossági követelményeknek megfelelõ termék
biztonságosságát a szabványban meghatározott tulajdonságok tekintetében vélelmezni kell.
(5) A termék biztonságosságának megítélését nem befolyásolja önmagában az a tény, hogy késõbb nagyobb biztonságot nyújtó termék kerül forgalomba.”
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5. § Az Fgytv. a következõ 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) Ha a kockázat figyelmeztetés nélkül nem
észlelhetõ azonnal, a gyártó köteles a fogyasztót írásban figyelmeztetni olyan módon, hogy a fogyasztó felmérhesse
a termék rendeltetésszerû vagy ésszerûen várható használatával járó veszélyt, illetve megtehesse a veszély elleni
óvintézkedéseket. A figyelmeztetés nem mentesíti a gyártót és a forgalmazót a termék biztonságosságával kapcsolatos kötelezettségei alól.
(2) A gyártó köteles a forgalmazott termékkel kapcsolatos kockázati tényezõket felmérni, és megtenni a megelõzésükhöz, illetve az elhárításukhoz szükséges intézkedéseket, így különösen
a) a terméket azonosításra alkalmas jelöléssel ellátni,
b) a forgalmazott termék biztonságosságát mintavétel
útján rendszeresen ellenõrizni,
c) a termék biztonságosságával kapcsolatos kifogásokat kivizsgálni,
d) a forgalmazót az ellenõrzések megállapításairól tájékoztatni,
e) a nem biztonságos terméket a forgalomból kivonni,
illetve – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – visszahívni.”
6. § Az Fgytv. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„5. § (1) E fejezetet az olyan termékre kell alkalmazni,
amelyet a fogyasztóknak szántak, vagy bár nem erre a célra szánták, de fogyasztók által ésszerûen elõreláthatóan
használható, és gazdasági tevékenység keretében új, használt vagy helyreállított állapotban forgalmaznak.
(2) A fejezet rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni
kell a szolgáltatás nyújtása során, azzal összefüggésben
forgalmazott termékre is.
(3) Nem kell alkalmazni e fejezet rendelkezéseit, ha a
forgalmazó a termék forgalmazásakor egyértelmûen közli
a fogyasztóval, hogy
a) a termék régiség, vagy
b) a terméket használat elõtt meg kell javítani, rendbe
kell hozni, illetve helyre kell állítani.
(4) E fejezet alkalmazásában
a) a 2. § a) pontjától eltérõen fogyasztó az, akinek – önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül – fogyasztás vagy használat céljából a terméket forgalmazzák,
b) a 2. § c) pontjában meghatározottakon túlmenõen
gyártó az értékesítési láncban részt vevõ valamennyi
egyéb olyan vállalkozás, amelynek a tevékenysége a termék biztonságosságát befolyásolhatja,
c) a 2. § d) pontjától eltérõen forgalmazó az értékesítési
láncban részt vevõ valamennyi vállalkozás, feltéve, hogy
tevékenysége a termék biztonsági jellemzõit nem befolyásolja.”
7. § Az Fgytv. III. fejezetének címe helyébe a következõ
fejezetcím lép:
„Fogyasztási kölcsön”
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8. § (1) Az Fgytv. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Semmis az a fogyasztási kölcsönszerzõdés, amely
nem tartalmazza
a) a szerzõdés tárgyát képezõ termék vagy ingatlan
meghatározását,
b) a szerzõdés alapján fizetendõ ár meghatározását,
c) a tulajdonjog átszállásának idõpontját és feltételeit,
d) a szerzõdéssel kapcsolatos összes költséget, ideértve
a kamatokat, járulékokat, valamint ezek éves, százalékban
kifejezett értékét,
e) az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutatót,
f) az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutató
módosításának feltételeit, vagy ha ez nem lehetséges, az
errõl szóló tájékoztatást,
g) a részletek számát, összegét, a törlesztési idõpontokat,
h) ha a termék vagy az ingatlan ára a szerzõdés idõtartama alatt változhat, a változás feltételeit, illetve azt az
összeget, melynek elérése esetén a fogyasztó hátrányos
következmények nélkül elállhat a szerzõdéstõl.”
(2) Az Fgytv. 7. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi (7) bekezdés számozása (8) bekezdésre változik:
„(7) Ha a fogyasztási kölcsönt nyújtó vállalkozás, illetve a vállalkozás által nyújtott fogyasztási kölcsönt közvetítõ harmadik személy kereskedelmi kommunikációjában
szerepel a fogyasztási kölcsön kamata, bármilyen költsége
vagy törlesztõrészlete, vagy ezekkel összefüggésbe hozható bármely utalás, közvetlenül ezt követõen a (2) bekezdés
e) pontja szerinti éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutatót is fel kell tüntetni legalább ugyanakkora méretben és megegyezõ megjelenítésben, illetõleg jól érthetõen
el kell hangoznia.”
9. § Az Fgytv. IV. fejezetének címe helyébe a következõ
fejezetcím lép:
„A forgalmazással, illetve a szolgáltatásnyújtással
összefüggõ különös követelmények”
10. § Az Fgytv. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„12. § (1) Külön jogszabályban meghatározott termék
csak használati és kezelési útmutatóval forgalmazható.
(2) Az ilyen használati és kezelési útmutatóban a fogyasztót magyar nyelven, közérthetõen és egyértelmûen
tájékoztatni kell a termék rendeltetésszerû használatának,
felhasználásának, eltarthatóságának és kezelésének módjáról.
(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a termékhez csatolt
magyar nyelvû használati és kezelési útmutatónak a (2) bekezdésben említett körben tartalmaznia kell mindazt az információt, amelyet a gyártó által csatolt idegen nyelvû
használati és kezelési útmutató tartalmaz.”
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11. § Az Fgytv. 13. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe
a következõ alcím és rendelkezés lép:
„A megfelelõség értékelése
13. § Azok a termékek, amelyekre vonatkozóan jogszabály megfelelõségértékelési kötelezettséget ír elõ, csak az
elõírt mód szerinti megfelelõségi tanúsítvánnyal, megfelelõségi nyilatkozattal, illetve megfelelõségi jelöléssel
együtt forgalmazhatók.”
12. § Az Fgytv. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„14. § (1) A fogyasztót – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a külön jogszabályban meghatározottak
szerint írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a
szolgáltatás díjáról.
(2) Nem kell alkalmazni e § rendelkezéseit az árverés
útján értékesítendõ termékre, ha annak kikiáltási (induló)
árát az árverési tájékoztató meghatározza.
(3) Az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás
díját egyértelmûen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni.
(4) Az eladási árat és az egységárat, illetve – határon átnyúló szolgáltatásnyújtás kivételével – a szolgáltatás díját
a Magyar Köztársaság törvényes fizetõeszközében kifejezve fel kell tüntetni.
(5) A termék eladási áraként és egységáraként, illetve a
szolgáltatás díjaként a fogyasztó által ténylegesen fizetendõ, az általános forgalmi adót és egyéb kötelezõ terheket is
tartalmazó árat kell feltüntetni.
(6) Ha a termékre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció megjelöli a termék eladási árát, az egységárat is meg
kell adni a külön jogszabályban foglaltak szerint.
(7) Több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejû feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a feltüntetett legalacsonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj felszámítására.”
13. § Az Fgytv. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A terméket úgy kell csomagolni, hogy a csomagolás óvja meg a termék minõségét, könnyítse meg szállítását, ne befolyásolja hátrányosan a termék minõségét vagy
mennyiségét.”
14. § Az Fgytv. 16. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe
a következõ alcím és rendelkezés lép:
„Különös felelõsségi szabályok
16. § (1) A használati és kezelési útmutatóra, a megfelelõség értékelésére, valamint a csomagolásra vonatkozó
rendelkezések megtartására a gyártó, az ár feltüntetésére
vonatkozó rendelkezések megtartására a forgalmazó, illetve a szolgáltatást értékesítõ vállalkozás köteles.
(2) Ha a gyártó nem tesz eleget az (1) bekezdésben említett kötelezettségeinek, a forgalmazó köteles azt pótolni.
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(3) Az eljáró hatóság felhívására a vállalkozás köteles
igazolni, hogy a használati és kezelési útmutatóra, a megfelelõség értékelésére, a csomagolásra, illetve az árfeltüntetésre vonatkozó kötelezettségeinek eleget tett.
(4) A fogyasztó, ha nem kapta meg a jogszabályban elõírt használati és kezelési útmutatót, illetve megfelelõségi
tanúsítványt vagy megfelelõségi nyilatkozatot, annak pótlását a forgalmazótól is kérheti, függetlenül attól, hogy az
megnevezte-e a gyártót.
(5) A (2) és (4) bekezdésben foglalt rendelkezések nem
érintik a forgalmazónak a gyártóval szemben érvényesíthetõ igényeit.”
15. § Az Fgytv. a következõ IV/A. fejezetcímmel és
16/A. §-sal egészül ki:
„IV/A. Fejezet
A gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló
különös rendelkezések
16/A. § (1) Tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött
személy részére – a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével – alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni.
(2) Tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
részére szexuális terméket értékesíteni, illetve kiszolgálni.
(3) Tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
részére dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni.
(4) Az e §-ban meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselõje kétség esetén
felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlõ igazolására.
Az életkor megfelelõ igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.”
16. § Az Fgytv. VI. fejezete „A fogyasztói jogok érvényesítése” fejezetcímet követõen a következõ alcímmel és
17/A–17/C. §-sal egészül ki:
„Panaszkezelés, ügyfélszolgálat
17/A. § (1) A vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni
a székhelyérõl, a panaszügyintézés helyérõl – ha az nem
egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és
az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás 17/B. § szerinti
ügyfélszolgálatának levelezési címérõl és – ha a panaszokat
ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címérõl, illetve internetes címérõl, telefonszámáról. Üzlettel rendelkezõ
vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni.
(2) A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás
érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történõ forgalmazásával, illetve értékesítésével
közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy
írásban közölheti a vállalkozással.
(3) A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és
szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz ke-
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zelésével nem ért egyet, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzõkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, a vállalkozás a panaszról haladéktalanul köteles jegyzõkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát köteles a fogyasztónak átadni, egyebekben pedig az
írásbeli panaszra vonatkozóan a (4) bekezdésben írtak szerint köteles eljárni.
(4) Az írásbeli panaszt a vállalkozás – törvény eltérõ
rendelkezése hiányában – harminc napon belül köteles
írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a
vállalkozás indokolni köteles. A válasz másolati példányát
három évig köteles megõrizni, s azt az ellenõrzõ hatóságoknak kérésükre bemutatni.
(5) A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a
fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltetõ
testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltetõ testület levelezési címét.
17/B. § (1) A közüzemi, a pénzügyi, a biztosítási, illetve
a pénztári szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás,
a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl szóló 2007.
évi CXVII. törvény szerinti foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, valamint a külön törvényben meghatározott egyéb vállalkozás a fogyasztói panaszok intézésére,
valamint a fogyasztók tájékoztatására köteles ügyfélszolgálat mûködtetésérõl gondoskodni oly módon, hogy
az – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – az ügyfelek
részére nyitva álló helyiségben kerüljön kialakításra.
(2) Az ügyfélszolgálat mûködési rendjét, félfogadási
idejét a vállalkozás úgy köteles megállapítani, illetve mûködésének feltételeirõl oly módon köteles gondoskodni,
hogy az ügyfélszolgálat megközelítése, az ahhoz való hozzáférés – az ellátott fogyasztók számára és földrajzi eloszlására figyelemmel – ne járjon aránytalan nehézségekkel a
fogyasztókra nézve. Ennek keretében a vállalkozás köteles
biztosítani legalább azt, hogy
a) az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben mûködtetett ügyfélszolgálat a hét egy munkanapján 8 órától
20 óráig nyitva tartson, illetve telefonos eléréssel mûködtetett ügyfélszolgálat esetén legalább a hét egy munkanapján 8 órától 20 óráig elérhetõ legyen,
b) az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben mûködtetett ügyfélszolgálat esetében a fogyasztóknak lehetõsége legyen elektronikusan és telefonon keresztül is a személyes
ügyintézés idõpontjának elõzetes lefoglalására, illetve
c) az elektronikus eléréssel mûködtetett ügyfélszolgálat – üzemzavar esetén megfelelõ más elérhetõséget biztosítva – folyamatosan elérhetõ legyen.
(3) Telefonos eléréssel mûködtetett ügyfélszolgálat, illetve az ügyintézés idõpontjának elõzetes lefoglalására
biztosított telefonos elérés esetében biztosítani kell az
ésszerû várakozási idõn belüli hívásfogadást és ügyintézést. Az ügyfélszolgálathoz beérkezõ valamennyi telefo-

5662

MAGYAR KÖZLÖNY

non tett szóbeli panaszt, illetve az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel
rögzíteni kell, és a hangfelvételt öt évig meg kell õrizni.
Errõl a fogyasztót a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni kell. A hangfelvételt a fogyasztónak – kérésére – rendelkezésre kell bocsátani.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott vállalkozások tevékenységére vonatkozó törvény vagy az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet az ügyfélszolgálat mûködésére vonatkozóan további részletes szabályokat
állapíthat meg.
(5) A 17/A. §-tól eltérõen az ügyfélszolgálat minden
esetben köteles a vállalkozás panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalni, és a fogyasztónak a panasz beérkezését követõ tizenöt
napon belül megküldeni, kivéve, ha a fogyasztó panaszát
személyesen jelenti be és a vállalkozás az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.
(6) Az ügyfélszolgálat a fogyasztói panaszok intézése
és a fogyasztók tájékoztatása során köteles együttmûködni
a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetekkel.
17/C. § A 17/A. § és a 17/B. § alkalmazásában az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget
lehet tenni, amely a címzett számára lehetõvé teszi a neki
címzett adatoknak az adat céljának megfelelõ ideig történõ
tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és
tartalommal történõ megjelenítését.”
17. § Az Fgytv. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„18. § (1) A békéltetõ testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minõségével,
biztonságosságával, a termékfelelõsségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minõségével, továbbá a felek közötti szerzõdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos
vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának
megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az
ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerû,
gyors, hatékony és költségkímélõ érvényesítésének biztosítása érdekében.
(2) A békéltetõ testület a megyei (fõvárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara) mellett mûködõ független testület.
(3) Az állam a mindenkori éves központi költségvetésrõl szóló törvényben gondoskodik a békéltetõ testületek
mûködésének ügyszámarányos támogatásáról.
(4) A helyi önkormányzatok részt vállalhatnak a békéltetõ testület mûködtetésének feladataiból.”
18. § Az Fgytv. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„20. § (1) Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltetõ testület illetékes.
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(2) A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye
hiányában a békéltetõ testület illetékességét a fogyasztói
jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére
feljogosított szerv székhelye alapítja meg.
(3) Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme
alapján – az (1) bekezdés szerint illetékes testület helyett a
szerzõdés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával
érintett vállalkozás, illetve az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltetõ testület, a (2) bekezdés szerint illetékes testület helyett pedig a szerzõdés
teljesítésének helye szerinti testület is illetékes, ha a teljesítés helye belföldön található.
(4) Ha több fogyasztó közösen terjeszt elõ kérelmet,
bármelyik kérelmezõre illetékes testület valamennyi kérelmezõre nézve illetékes.
(5) A békéltetõ testület illetékességi területe a testületet
mûködtetõ kamara illetékességi területéhez igazodik.”
19. § (1) Az Fgytv. 21. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A békéltetõ testület elnökbõl, – szükség szerint – elnökhelyettesbõl és tagokból (a továbbiakban
együtt: békéltetõ testületi tagok) áll.
(2) A békéltetõ testületi tagokat – a külön jogszabályban
meghatározottak szerint – egyrészrõl a kamara és a megyei
(fõvárosi) agrárkamarák, másrészrõl a fogyasztói érdekek
képviseletét ellátó társadalmi szervezetek egyenlõ arányban jelölik ki. A testületi tagok száma testületenként legalább tíz, legfeljebb harminc, illetve ha a testülethez benyújtott kérelmek száma a külön jogszabályban meghatározott mértéket meghaladja, negyven fõ. A jelölés során
biztosítani kell, hogy a testületnek legyen olyan tagja, aki a
25. § (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek
megfelel.”
(2) Az Fgytv. 21. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A békéltetõ testületi tagok megbízatása négy évre
szól. A tagok ismételten kijelölhetõk.”
20. § Az Fgytv. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„23. § (1) Az elnököt – a testületi tagok közül – a békéltetõ testület választja meg. A választás eredményérõl a békéltetõ testület értesíti a fogyasztóvédelemért felelõs minisztert. Ha az elnök testületi tagsági megbízatásának
megszûnését követõ hatvan napon belül a békéltetõ testület nem választ elnököt, az új elnököt a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter bízza meg a testületi tagok közül.
Az elnök teljes jogkörrel képviseli a testületet.
(2) A békéltetõ testület elnöke – ha a testület munkaterhe azt indokolja – elnökhelyettest jelölhet ki a testületi tagok közül. Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes teljes jogkörrel helyettesíti. Elnökhelyettes hiányában az elnököt szükség esetén az általa az adott alkalommal történõ helyettesítésre kijelölt tag a kijelölésben meghatározott körben helyettesítheti.”
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21. § Az Fgytv. a következõ 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § A tagokról a testület elnöke listát vezet. A lista
tartalmazza a tagok nevét, szakterületük és a tagot jelölõ
szervezet megjelölését. Ezek az adatok közérdekbõl nyilvános adatok. Az elnök a testületi tagok listáját megküldi a
békéltetõ testület mûködési feltételeit biztosító kamarának, valamint a fogyasztóvédelemért felelõs miniszternek.”
22. § Az Fgytv. 24. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben a megbízatás megszûnését az érintett testületi tag meghallgatása
után és a tagot jelölõ szervezet véleményének figyelembevételével a békéltetõ testület elnöke, illetve – az elnök tekintetében – a békéltetõ testület tagjai közül választott, a
kamara és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek által jelölt tagokból álló háromfõs testület állapítja meg.
(3) Ha a békéltetõ testületi tag megbízatása e törvényben szabályozott bármely okból megszûnik, helyette a testületi tag jelölésére vonatkozó rendelkezések megfelelõ alkalmazásával új testületi tagot kell kijelölni. Ha a tag megbízatása az (1) bekezdés a) pontja alapján szûnik meg, az
olyan folyamatban lévõ ügyben, amelyben eljáró tanács
tagja, még eljár.”
23. § Az Fgytv. a következõ 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A. § A békéltetõ testületi tagoknak függetlennek és
pártatlannak kell lenniük, nem lehetnek képviselõi a feleknek, eljárásuk során utasítást nem fogadhatnak el. Teljes
titoktartásra kötelezettek a békéltetõ testület mûködése során tudomásukra jutott tények és adatok tekintetében, az
eljárás megszûnése után is. Minderrõl kijelölésük elfogadásakor írásbeli nyilatkozatot kötelesek tenni.”
24. § Az Fgytv. 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„25. § (1) A békéltetõ testület – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – háromtagú tanácsban jár el.
(2) Az eljáró tanács egyik tagját az eljárást megindító
fogyasztó, egy másik tagját pedig az eljárással érintett vállalkozás jelöli ki a testületi tagok 23/A. §-ban meghatározott listájáról. Az eljáró tanács elnökét, továbbá ha a felek
bármelyike a megadott határidõn belül nem él a jelölés lehetõségével, vagy ha más okból szükséges, az eljáró tanács
hiányzó tagját a testület elnöke jelöli ki, figyelemmel arra,
hogy legalább egy tag a fogyasztói érdekek képviseletét
ellátó társadalmi szervezetek által jelölt, egy másik tag pedig a kamara által kijelölt testületi tagok közül kerüljön ki,
valamint minden olyan szempontra, amely nagy
valószínûséggel biztosítja független és pártatlan testületi
tag kijelölését.
(3) Ha a testület elnöke szerint a fogyasztói jogvita egyszerû megítélésû, az eljárás lefolytatására egyedül eljáró
testületi tagot jelöl ki. Ha azonban mindkét fél – az általa
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az (1) bekezdés szerint jelölhetõ testületi tag megjelölésével – azt kéri, a békéltetõ testület ebben az esetben is háromtagú tanácsban jár el.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben egyedül
eljáró testületi tagként csak az jelölhetõ ki, aki jogi végzettséggel rendelkezik, és a megelõzõ három évben nem
állt az õt jelölõ kamarával, illetve fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezettel, vagy ezek tagjával
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban.
(5) Ahol a törvény a továbbiakban eljáró tanácsot, illetve az eljáró tanács elnökét említ, azon az egyedül eljáró
testületi tagot is érteni kell.”
25. § Az Fgytv. 25. §-a a következõ új (3) bekezdéssel
egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (3)–(5) bekezdések számozása (4)–(6) bekezdésre változik:
„(3) Az eljáró tanács legalább egy tagja jogi végzettséggel kell, hogy rendelkezzen.”
26. § Az Fgytv. 26/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„26/A. § A békéltetõ testület bárki kérésére köteles haladéktalanul, írásban vagy más megfelelõ formában tájékoztatást adni a hatáskörérõl, illetékességérõl, eljárásának
szabályairól és költségeirõl, a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás hozatalának feltételeirõl, a határozatok kikényszerítésének módjáról, az ajánlás és a kötelezést tartalmazó határozat hatályon kívül helyezésének feltételeirõl, és arról, hogy a békéltetõ testület eljárása nem
érinti az igények bírósági úton való érvényesíthetõségét.”
27. § Az Fgytv. 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„27. § A békéltetõ testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.”
28. § Az Fgytv. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„28. § (1) A békéltetõ testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.
(2) A kérelmet a békéltetõ testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Az írásos formának a 17/C. § szerinti módokon is eleget lehet tenni. A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét,
székhelyét vagy érintett telephelyét,
c) – ha az illetékességet a 20. § (3) bekezdése szerint a
szerzõdés teljesítésének helyére kívánja alapítani – a fogyasztónak a teljesítés helyére vonatkozó nyilatkozatát,
d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
e) a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban elõírt feltétel
teljesítésérõl,
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f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben
más békéltetõ testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítõi eljárást vagy polgári peres eljárást nem indított,
g) a testület döntésére irányuló indítványt.
(3) A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozásnak a 17/A. § (3) vagy (4) bekezdése, illetve a 17/B. §
(5) bekezdése szerinti írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló
egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-ban elõírt egyeztetés
megkísérlésérõl.
(4) Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
(5) Ha a kérelem nem felel meg a (2)–(4) bekezdésben
foglaltaknak, a békéltetõ testület elnöke a kérelmet – annak beérkezésétõl számított tizenöt napon belül – a hiányok megjelölése mellett pótlás végett a kérelmezõnek
visszaküldi.”
29. § Az Fgytv. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„29. § (1) Az eljárás megindulásától kezdõdõ határidõk
számításakor az eljárás megindulásának az minõsül, amikor a hiánytalan kérelem a békéltetõ testület elnökéhez beérkezik.
(2) A békéltetõ testület elnöke az eljárás megindulásától
számított nyolc napon belül megvizsgálja, hogy az ügy a
testület hatáskörébe és illetékessége alá tartozik-e. A testület hatáskörének vagy illetékességének hiánya esetén az
ügyet – a kérelmezõ egyidejû értesítésével – a hatáskörrel,
illetve illetékességgel rendelkezõ szervezetnek haladéktalanul megküldi.
(3) A testület hatáskörének és illetékességének megállapítása esetén az elnök – a (4) és a (7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – az eljárás megindulásától számított
hatvan napon belüli meghallgatási idõpontot tûz ki a felek
számára.
(4) Az elnök a kérelmet – meghallgatás kitûzése nélkül – elutasítja, ha megállapítható, hogy a felek között
ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog
iránt korábban más békéltetõ testület elõtt eljárást indítottak, közvetítõi eljárást indítottak, per van folyamatban
vagy annak tárgyában már jogerõs ítéletet hoztak.
(5) Az elnök a meghallgatás kitûzött idõpontjáról, illetve arról, hogy kezdeményezi a meghallgatás mellõzését, a
feleket a kérelem másolatának és a 23/A. § szerinti lista
egyidejû megküldésével kellõ idõben elõzetesen értesíti,
azzal a felhívással, hogy az eljáró tanács általuk jelölhetõ
tagjára vonatkozó javaslatukat legkésõbb az értesítés részükre történt kézbesítésétõl számított nyolc napon belül
tegyék meg, ellenkezõ esetben a kijelölésrõl a békéltetõ
testület elnöke hivatalból gondoskodik.
(6) A 25. § (3) bekezdése szerinti esetben az elnök az értesítésben közli a felekkel a kijelölt eljáró testületi tag személyét, egyben köteles felhívni a felek figyelmét arra,
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hogy a 25. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint
nyolc napon belül kérhetik, hogy a testület háromtagú tanácsban járjon el.
(7) Az elnök a körülmények mérlegelése alapján kezdeményezheti az eljárás írásbeli lefolytatását, a meghallgatás
mellõzéséhez azonban mindkét fél hozzájárulását be kell
szereznie.
(8) Az értesítésben a vállalkozást fel kell szólítani, hogy
az értesítés részére történt kézbesítésétõl számított nyolc
napon belül írásban nyilatkozzék (válaszirat) a fogyasztó
igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a
tanács döntésének kötelezésként történõ elfogadását (alávetés) illetõen, nyilatkozatában jelölje meg az állításait
alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, illetve csatolja
azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára
bizonyítékként hivatkozik. Figyelmeztetni kell a vállalkozást, hogy az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozattételének elmaradása esetén a tanács a rendelkezésére álló adatok alapján határoz.
(9) A vállalkozás válasziratának másolatát az elnök a
kérelmezõnek haladéktalanul megküldi, ha pedig erre már
nincs elegendõ idõ, azt a meghallgatáson adja át.
(10) Ha a vállalkozás válasziratát nem terjeszti elõ, a tanács köteles az eljárást folytatni, anélkül, hogy a mulasztást a kérelmezõ állításai elismerésének tekintené.”
30. § Az Fgytv. a következõ 29/A. §-sal és 29/B. §-sal
egészül ki:
„29/A. § A békéltetõ testület eljárása során az iratokat a
feleknek postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó külön jogszabályok szerint kell kézbesíteni.
29/B. § A felek meghatalmazott útján is eljárhatnak. Meghatalmazott lehet bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet.”
31. § Az Fgytv. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„30. § (1) Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget
kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkezõ esetben, illetve egyezség hiányában az
eljárást folytatja.
(2) Az eljárás során a tanács köteles a feleket egyenlõ elbánásban részesíteni. Köteles lehetõséget adni a felek számára álláspontjuk elõadására, illetve beadványaik elõterjesztésére. A tanács elnöke szükség esetén a fogyasztót jogairól és kötelezettségeirõl tájékoztatja.
(3) Az eljárás nem nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyilvánosságához mindkét fél hozzájárul.”
32. § Az Fgytv. 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„31. § (1) A kérelem, illetve a válaszirat az eljárás során
szabadon módosítható vagy kiegészíthetõ, kivéve, ha az
eljáró tanács ennek lehetõségét az ezzel okozott késede-
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lemre tekintettel kizárja, vagy a vállalkozás az alávetésre
hivatkozva a kérelem módosítása, illetõleg kiegészítése ellen tiltakozik.
(2) Ha a meghallgatáson bármelyik fél szabályszerû értesítés ellenére nem jelenik meg, vagy nem terjeszti elõ bizonyítékait, a tanács lefolytatja az eljárást, és a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.
(3) A tanács az eljárást megszünteti, ha
a) a fogyasztó a kérelmét visszavonja,
b) a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak,
c) az eljárás folytatása lehetetlen,
d) az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint
bármely okból – ideértve a kérelem megalapozatlanságát
is – nincs szükség.
(4) A tanács az ügy érdemében szótöbbséggel dönt.
(5) A tanács az eljárást az annak megindulását követõ
kilencven napon belül befejezi, indokolt esetben ezt a határidõt a testület elnöke legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.”
33. § Az Fgytv. 32. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„32. § Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében
a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem
megalapozott, és a vállalkozás – a békéltetõ testületnél
vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi
kommunikációjában közölt – általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésõbb a döntés
meghozataláig nyilatkozatában a békéltetõ testület döntését magára nézve kötelezõként elismerte, vagy
b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a
vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács
döntésének elismerésérõl egyáltalán nem nyilatkozott.”
34. § Az Fgytv. 33. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„33. § (1) A kötelezést tartalmazó határozatnak, illetve
az ajánlásnak ki kell terjednie a kérelemben elõterjesztett
valamennyi indítványra és a döntés alapjául szolgáló indokokra. A kötelezést tartalmazó határozatban rendelkezni
kell az eljárás költségének összegérõl és annak viselésérõl.
(2) Az eljárás költségének tekintendõ mindaz a költség,
ami a felek oldalán a békéltetõ testület eljárása igénybevételével összefüggésben – a célszerû és jóhiszemû eljárás
követelményére figyelemmel – igazoltan felmerült (elõzetes tudakozódás, egyeztetés és levelezés költsége, a felek
személyes megjelenésével összefüggõ útiköltség és keresetkiesés stb.).
(3) Az eljárás költségét az a fél viseli, akinek terhére a
tanács az ügyet eldöntötte.
(4) A kötelezést tartalmazó határozatban megállapított
kötelezettség teljesítésére rendszerint – a határozat kézbesítését követõ naptól számított – tizenöt napos határidõt
kell szabni.
(5) A tanács határozatát, illetve ajánlását annak meghozatala napján hirdeti ki. A kihirdetett határozat, illetve
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ajánlás írásba foglalt egy-egy példányát legkésõbb tizenöt
napon belül meg kell küldeni a feleknek.”
35. § Az Fgytv. 34. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„34. § (1) A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás
keretében érvényesítse.
(2) A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve
ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon
kívül helyezése azonban kérhetõ a bíróságtól a (3), illetve
a (4) bekezdésben meghatározottak szerint.
(3) A fél a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az
ajánlás részére történt kézbesítésétõl számított tizenöt napon belül keresettel annak hatályon kívül helyezését kérheti a békéltetõ testület székhelye szerint illetékes megyei
bíróságtól, ha
a) a tanács összetétele vagy eljárása nem felelt meg e
törvény rendelkezéseinek,
b) a 18. § (1) bekezdése alapján a békéltetõ testületnek
nem volt hatásköre az eljárásra, vagy
c) a 29. § (4) bekezdésében meghatározott okból a kérelem meghallgatás nélküli elutasításának lett volna helye.
(4) A vállalkozás az ajánlás hatályon kívül helyezését a
(3) bekezdésben foglaltakon túl – az ajánlás részére történt
kézbesítésétõl számított tizenöt napon belül – akkor is kérheti a békéltetõ testület székhelye szerint illetékes megyei
bíróságtól, ha az ajánlás tartalma nem felel meg a jogszabályoknak.
(5) A pert a békéltetõ testülettel szemben kell megindítani. A testület e perben perbeli jogképességgel és cselekvõképességgel rendelkezik.
(6) A bíróság a tanács kötelezést tartalmazó határozatának végrehajtását a fél kérelmére felfüggesztheti.
(7) A bíróság ítélete kizárólag a kötelezést tartalmazó
határozat, illetve az ajánlás hatályon kívül helyezésére vonatkozhat.
(8) A bíróság eljárására egyebekben a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény I–XIV. fejezetének
rendelkezései irányadók.”
36. § Az Fgytv. 35. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„35. § (1) A határozat, illetve az ajánlás részére történt
kézbesítésétõl számított tizenöt napon belül a fél kérheti a
tanácstól, hogy a határozatban, illetve az ajánlásban elõforduló bármely névcserét, névelírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást javítson ki, vagy a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás meghatározott része tekintetében adjon értelmezést.
(2) Ha a tanács a kérelmet indokoltnak tartja, annak beérkezésétõl számított nyolc napon belül a kijavítást elvégzi, illetve az értelmezést megadja. Az értelmezés a határozat, illetve az ajánlás részévé válik.
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(3) A tanács az (1) bekezdésben meghatározott hibát a
határozat, illetve az ajánlás kihirdetésétõl számított harminc napon belül kérelem hiányában is kijavíthatja.”
37. § Az Fgytv. 36. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„36. § (1) Ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem
tesz eleget, a békéltetõ testület – a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét – legkorábban az ajánlásnak a
vállalkozás részére történt kézbesítésétõl számított hatvan
nap elteltével – nyilvánosságra hozni.
(2) Az (1) bekezdéstõl eltérve, az ajánlás nem hozható
nyilvánosságra, ha a 34. § (2) bekezdése szerint annak hatályon kívül helyezését kérték, mindaddig, amíg a bíróság
eljárása jogerõsen le nem zárult.
(3) Ha a vállalkozás a tanács kötelezést tartalmazó határozatát vagy a határozattal jóváhagyott egyezséget a teljesítési határidõn belül nem hajtja végre, a fogyasztó kérheti
a bíróságtól a tanács határozatának végrehajtási záradékkal történõ ellátását.
(4) A bíróság megtagadja a határozat végrehajtásának
elrendelését, ha a 18. § (1) bekezdése alapján a békéltetõ
testületnek nem volt hatásköre az eljárásra.
(5) A fogyasztó a határozattal jóváhagyott egyezség és a
kötelezést tartalmazó határozat végrehajtásának, illetve az
ajánlásban foglaltak követésének elmaradásáról köteles
értesíteni a békéltetõ testületet.”
38. § Az Fgytv. 36/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„36/A. § A békéltetõ testület tevékenységérõl évente
összefoglaló tájékoztatót készít, és azt a tárgyévet követõ
év január 31-éig megküldi a fogyasztóvédelemért felelõs
miniszternek.”
39. § Az Fgytv. a következõ 36/B. §-sal és 36/C. §-sal
egészül ki:
„36/B. § A békéltetõ testület közzéteheti annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó – a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ tartalmú – nyilatkozatot és a kitûzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel
kell hívni.
36/C. § (1) A vállalkozás a székhelye szerinti békéltetõ
testületnél vagy – valamennyi békéltetõ testületre kiterjedõ hatállyal – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál
írásban, visszavonásig érvényes általános alávetési nyilatkozatot tehet, amelyben vállalja, hogy a békéltetõ testületi
eljárásnak és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát. Az alávetési nyilatkozatban a vállalkozás kötelezettségvállalásának mértékét, il-
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letve hatályát a jogvita tárgyának általa meghatározott értékében vagy más módon is korlátozhatja.
(2) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a nála megtett alávetési nyilatkozatokról nyilvántartást vezet.
(3) A békéltetõ testület az illetékességi területén székhellyel rendelkezõ vállalkozások nála megtett alávetési
nyilatkozatairól nyilvántartást vezet.
(4) Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy a fogyasztói jogvita
alapjául szolgáló szerzõdést arra tekintettel kötötte, hogy a
vállalkozás kereskedelmi kommunikációjában vállalta,
hogy a békéltetõ testületi eljárásnak és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát,
a vállalkozást e nyilatkozata – az abban meghatározott feltételekkel – köti az adott eljárásban akkor is, ha nem tett az
(1) bekezdés szerinti általános alávetési nyilatkozatot. A
vállalkozás mentesül e nyilatkozat kötõereje alól, ha bizonyítja, hogy azt a szerzõdéskötésig a vállalással azonos
módon visszavonta.”
40. § Az Fgytv. 37. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„37. § (1) A békéltetõ testület az eljárására vonatkozó
részletes szabályokat a törvény keretei között szabadon állapíthatja meg. A békéltetõ testület eljárási szabályzata
nem lehet ellentétes a (2) bekezdés szerinti országos eljárási szabályzat rendelkezéseivel.
(2) A békéltetõ testületek az egységes gyakorlat kialakítása érdekében valamennyi békéltetõ testület képviselõjének részvételével az eljárás egészére vagy egyes eljárási
kérdésekre vonatkozóan országos eljárási szabályzatot készíthetnek, melyet az igazságügyért felelõs miniszter hagy
jóvá.”
41. § Az Fgytv. a következõ 37/A. §-sal egészül ki:
„37/A. § (1) A fogyasztóvédelemért felelõs miniszter – a békéltetõ testületek által megküldött adatok alapján – az általa vezetett minisztérium honlapján gondoskodik a következõk közzétételérõl:
a) a békéltetõ testületek címe és telefonszáma,
b) a békéltetõ testületek tagjainak a 23/A. §-ban meghatározott listái,
c) a 26/A. § szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítését a békéltetõ testületek eljárására vonatkozó törvényi
rendelkezések rövid, közérthetõ bemutatásával elõmozdító tájékoztatás,
d) a 36/A. §-ban meghatározott összefoglaló tájékoztatók,
e) a békéltetõ testületek eljárását akadályozó vállalkozásoknak a 36/B. §-ban meghatározott adatokat tartalmazó
jegyzéke,
f) az egyes békéltetõ testületeknél a 36/C. § (1) bekezdése alapján általános alávetési nyilatkozatot tett vállalkozások jegyzéke az alávetés esetleges korlátozásának megadásával, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
által a (2) bekezdés c) pontja szerint közzétett jegyzék, továbbá
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g) a 37. § szerinti eljárási szabályzatok.
(2) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján
közzé kell tenni
a) a békéltetõ testületek címét és telefonszámát,
b) a békéltetõ testületek tagjainak a 23/A. §-ban meghatározott listáit,
c) a 36/C. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartás alapján a nála általános alávetési nyilatkozatott tett
vállalkozások jegyzékét az alávetés esetleges korlátozásának megadásával, továbbá
d) a 37. § szerinti eljárási szabályzatokat.”

(2) Az Fgytv. 43/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kölcsönös jogsegély során a fogyasztóvédelmi
hatóság a – 2008/282/EK bizottsági határozattal módosított – 2007/76/EK bizottsági határozatnak megfelelõen jár
el.”

42. § Az Fgytv. VII. fejezete „A fogyasztóvédelem állami intézményrendszere” fejezetcímet követõen a következõ 39/A. §-sal egészül ki:
„39/A. § A Kormány – a tudatos fogyasztói magatartás
és döntéshozatal kultúrájának fejlesztése, a fogyasztók minél magasabb színvonalú és tisztességes kiszolgálása, a fogyasztók biztonságát és tájékozott döntését elõmozdító,
fogyasztóbarát kereskedelmi gyakorlatok kialakítása, a
vállalkozások és fogyasztók, illetve e szereplõk és a fogyasztóvédelemmel összefüggõ állami feladatot ellátó hatóságok közötti kapcsolatok javítása, a kiszámítható, következetes és egységes hatósági jogalkalmazás erõsítése, a
vállalkozások önszabályozási gyakorlata megerõsítésének
elõsegítése céljából – ösztönzi az országos gazdasági kamarák, a vállalkozások szakmai érdek-képviseleti szervezetei, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek, valamint a fogyasztóvédelemmel összefüggõ
állami feladatot ellátó hatóságok közös megegyezésén alapuló, a követendõ elveket és legjobb gyakorlatokat rögzítõ
nyilatkozat létrehozását.”

46. § Az Fgytv. 45. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az állam és a helyi önkormányzatok elõmozdítják és
támogatják a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek arra irányuló tevékenységét, hogy]
„h) a tudatos fogyasztói magatartás elõsegítése és a fogyasztók tájékozottságának javítása érdekében fogyasztóvédelmi oktatást és tájékoztatást szervezzenek, illetve végezzenek,”

43. § Az Fgytv. a következõ 41. §-sal egészül ki:
„41. § A fogyasztóvédelemért felelõs miniszter az állami
szervekhez címzett, jogszabály vagy közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vállalkozás számára fogyasztóval szembeni kötelezettséget megállapító rendelkezésének
megsértése miatti fogyasztói beadványokat fogadó, azokat a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatósághoz továbbító, valamint a fogyasztókat a rendelkezésre álló eljárási lehetõségekrõl tájékoztató telefonon, illetve elektronikusan is
elérhetõ állami ügyfélszolgálatot mûködtet.”
44. § (1) Az Fgytv. 43/A. §-ának (1) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:
[A fogyasztóvédelmi hatóság látja el a 2006/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását a következõ irányelveket átültetõ tagállami jogszabályokba ütközõ Európai Közösségen belüli jogsértések tekintetében:]
„k) a belsõ piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal
szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv.”

45. § Az Fgytv. IX. fejezetének címe helyébe az alábbi
fejezetcím lép:
„A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek”

47. § Az Fgytv. X. fejezete „A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása” fejezetcímet követõen a következõ
45/A. §-sal és 45/B. §-sal egészül ki:
„45/A. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság ellenõrzi az
e törvényben és – a szerzõdés létrejöttére, érvényességére,
joghatásaira és megszûnésére vonatkozó rendelkezések kivételével – a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt
rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.
(2) A fogyasztóvédelmi hatóság ellenõrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását, és – ha a fogyasztókkal
szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérõen nem rendelkezik – eljár azok
megsértése esetén.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott rendelkezéseken túl, ha külön törvény vagy kormányrendelet eltérõen
nem rendelkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság ellenõrzi
a) az áru fogyasztók számára való értékesítésére,
b) a fogyasztóknak forgalmazott termék minõségére,
összetételére, csomagolására, megfelelõségértékelésére,
megfelelõségi jelölésére,
c) a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötelezõen megállapított árára,
d) a fogyasztói panaszok intézésére,
e) a fogyasztói szerzõdés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére,
f) a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlõ bánásmód követelményére, továbbá
g) a fogyasztók tájékoztatására
vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.
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45/B. § A fogyasztóvédelmi hatóság ellenõrzi a fogyasztói szerzõdés megkötésénél alkalmazott vagy e célból nyilvánosan megismerhetõvé tett általános szerzõdési
feltételeket abban a tekintetben, hogy azok nem tartalmaznak-e a jóhiszemûség és tisztesség követelményébe ütközõen a szerzõdéses jogokat és kötelezettségeket egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító
feltételt.”
48. § Az Fgytv. 46. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„46. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során – e
törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárását az általuk védett fogyasztói érdekek védelme körében ügyfélként kezdeményezhetik
a) a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek, illetve
b) a 43/A. § (1) bekezdés a)–c), e) és f), valamint h)–k)
pontjában említett irányelveket átültetõ jogszabályi rendelkezések megsértésére hivatkozással az Európai Gazdasági Térség bármely más államának joga alapján létrejött
azon feljogosított egységek is, amelyek a 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdése alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
jegyzéken szerepelnek.
(3) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása a jogsértés bekövetkezését követõ három éven túl nem indítható meg.
Ha a jogsértõ magatartás folyamatos, a határidõ a magatartás abbahagyásakor kezdõdik. Ha a jogsértõ magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot
nem szüntetnek meg, a határidõ mindaddig nem kezdõdik
el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.”
49. § Az Fgytv. 47. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„47. § (1) Ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során
megállapítja a 45/A. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését, az eset
összes körülményeinek – így különösen a jogsértés súlyának, a jogsértõ állapot idõtartamának, a jogsértõ magatartás ismételt tanúsításának, illetve a jogsértéssel elért
elõny – figyelembevételével és az arányosság követelményének szem elõtt tartásával az alábbi jogkövetkezményeket állapíthatja meg:
a) elrendelheti a jogsértõ állapot megszüntetését,
b) megtilthatja a jogsértõ magatartás további folytatását,
c) határidõ tûzésével a feltárt hibák, hiányosságok
megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást azzal, hogy az
a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedésérõl köteles értesíteni a fogyasztóvédelmi hatóságot,
d) a jogszerû állapot helyreállításáig feltételhez kötheti
vagy megtilthatja az áru forgalmazását, illetve értékesítését,
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e) elrendelheti a fogyasztó életére, egészségére, testi
épségére veszélyes termék forgalomból való kivonását
vagy visszahívását,
f) elrendelheti a fogyasztó életére, egészségére, testi
épségére veszélyes termék megsemmisítését a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével,
g) a jogszerû állapot helyreállításáig terjedõ idõtartamra elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet ideiglenes bezárását, ha az a fogyasztók életének, testi épségének, egészségének védelme vagy a fogyasztók széles körét érintõ
kárral fenyegetõ veszély elhárítása érdekében szükséges,
h) a 16/A. § (1)–(3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a jogsértés megállapításától számított legfeljebb egy évig megtilthatja az alkoholtartalmú
ital, a dohánytermék, illetve a szexuális termék forgalmazását, e rendelkezések ismételt megsértése esetén pedig elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet legfeljebb harminc
nap idõtartamra történõ ideiglenes bezárását, illetve
i) fogyasztóvédelmi bírságot (a továbbiakban: bírság)
szabhat ki.
(2) Külön jogszabály az abban meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezés megsértése esetére további jogkövetkezményeket határozhat meg.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti jogkövetkezmények
együttesen is megállapíthatók.
(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a jogsértés súlyát
különösen a jogsértéssel érintett fogyasztók száma, érdekeik sérelmének köre, a jogsértõ magatartás kiterjedtsége,
a jogsértéssel érintett áruk értéke, valamint az alapozhatja
meg, hogy a vállalkozás tevékenységét az annak megkezdéséhez és folytatásához jogszabályban elõírt egyéb feltételekkel végzi-e.
(5) A fogyasztóvédelmi hatóság a jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett hatósági szerzõdést köthet azzal az ügyféllel, aki vállalja, hogy felhagy a
jogsértõ magatartással, és magatartását a hatósági szerzõdésben meghatározott módon hozza összhangba a 45/A. §
(1)–(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi
rendelkezésekkel.
(6) Nincs helye az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény alkalmazásának a fogyasztóvédelmi hatósággal hatósági szerzõdést kötõ ügyféllel szemben a szerzõdésben
megállapított teljesítési határidõn belül elkövetett olyan
jogsértés miatt, amelynek megszüntetése érdekében a
szerzõdés megkötésére sor került.
(7) A fogyasztóvédelemért felelõs miniszter az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmények alkalmazásának elveirõl a fogyasztóvédelmi hatóság számára normatív utasítást
ad ki. Az utasítás tervezetérõl a jogszabályok elõkészítésére vonatkozó szabályok megfelelõ alkalmazásával a miniszter konzultációt folytat a vállalkozások szakmai érdek-képviseleti szervezeteivel és a fogyasztói érdekek
képviseletét ellátó társadalmi szervezetekkel. Az utasítást
a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.
(8) A fogyasztóvédelmi hatóság az (1) bekezdés d), g),
illetve h) pontja szerinti jogkövetkezmény megállapításá-
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ról értesíti az üzlet mûködési engedélyét kiadó kereskedelmi hatóságot.
(9) A hatósági ellenõrzés, illetve a fogyasztóvédelmi
hatóság eljárása során a vállalkozás köteles közölni a tevékenységével kapcsolatos – az ellenõrzés lefolytatásához,
illetve az érdemi döntéshez szükséges – adatokat. Ha a vállalkozás ezen adatokat a fogyasztóvédelmi hatóság felhívására nem közli, vagy valótlan adatot közöl, vele szemben eljárási bírság kiszabásának van helye.
(10) A fogyasztóvédelmi hatóság – jegyzõkönyv felvétele mellett – jogosult minta és ellenminta vételére a termék biztonságosságának, minõségének, illetve összetételének vizsgálata céljából. A minta költségét is tartalmazó
mintavételi költség, továbbá a laboratóriumi, illetve az
egyéb vizsgálatok költsége eljárási költség.
(11) A (10) bekezdés szerinti eljárási költséget a jogsértésért felelõs vállalkozás viseli, ha a minta az elõírt követelményeknek nem felel meg.
(12) A fogyasztóvédelmi hatóság termék vagy szolgáltatás tekintetében próbavásárlást végezhet.”
50. § Az Fgytv. 47/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„47/A. § (1) A próbavásárláshoz a fogyasztóvédelmi
hatóság közremûködõ személyt vehet igénybe.
(2) A közremûködõ személy részére a közremûködést
igénybe vevõ fogyasztóvédelmi hatóság megbízólevelet
állít ki, amely tartalmazza a közremûködõ személy nevét,
továbbá azt, hogy mely vállalkozásnál milyen típusú ellenõrzésben vehet részt.
(3) A közremûködõ személyre az ügyintézõre vonatkozó kizárási szabályokat kell alkalmazni.
(4) Próbavásárlás esetén a fogyasztóvédelmi hatóság az
ellenõrzési jogosultságát a próbavásárlás befejezésekor
igazolja.
(5) Termék próbavásárlását követõen az ellenõrzési jogosultság igazolásakor a vállalkozás képviseletében eljáró
személy a termék visszavétele mellett köteles annak árát
visszatéríteni.
(6) Szolgáltatás próbavásárlása esetén a szolgáltatás
díja eljárási költség, amelyet a jogsértésért felelõs vállalkozás visel, ha a szolgáltatás az elõírt követelményeknek
nem felel meg.”
51. § Az Fgytv. a következõ 47/C. §-sal egészül ki:
„47/C. § (1) A bírság összege 15 ezer forinttól
a) a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkezõ vállalkozás esetében a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de
legfeljebb 100 millió forintig, illetve a fogyasztók széles
körének testi épségét, egészségét sértõ vagy veszélyeztetõ,
továbbá a fogyasztók széles körének jelentõs vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén legfeljebb 2 milliárd forintig,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében 500 ezer forintig, illetve a fogyasztók széles körének
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testi épségét, egészségét sértõ vagy veszélyeztetõ, továbbá
a fogyasztók széles körének jelentõs vagyoni hátrányt
okozó jogsértés esetén a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, az Szt. hatálya alá nem tartozó vállalkozás
esetén 5 millió forintig
terjedhet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nettó árbevételt a jogsértést
megállapító határozat meghozatalát megelõzõ üzleti évre
vonatkozó éves beszámoló vagy az egyszerûsített éves beszámoló (a továbbiakban együtt: beszámoló) szerinti nettó
árbevétel alapján kell meghatározni. Ha a vállalkozás mûködési ideje egy évnél rövidebb, az adatokat éves szintre
kell vetíteni. Ha a vállalkozásnak a jogsértést megállapító
határozat meghozatalát megelõzõ üzleti évben elért nettó
árbevételérõl nem áll rendelkezésre hitelesnek tekinthetõ
információ, a bírság minimális és maximális összegének
meghatározásakor az utolsó hitelesen lezárt üzleti év nettó
árbevétele az irányadó. Beszámolóval még nem rendelkezõ, újonnan alapított vállalkozás esetében az eljárás megindításának évére vonatkozó üzleti tervet, ennek hiányában a vállalkozás által a hatóság felhívására közölt, az
Szt.-nek a közbensõ mérleg készítésére vonatkozó szabályai szerint az eljárás megindításának napjával mint fordulónappal kiszámított nettó árbevételt kell figyelembe
venni.
(3) Az alábbi a)–d) pontban meghatározott vállalkozások tekintetében az (1) bekezdés alkalmazásában nettó árbevételként a következõket kell figyelembe venni:
a) biztosító esetén a bruttó biztosítási díjak,
b) befektetési vállalkozás esetén a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeinek, a nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeinek, valamint a nem forgalmazási pénzügyi mûveletek bevételeinek összege,
c) magánnyugdíjpénztár és önkéntes nyugdíjpénztár
esetén a mûködési tevékenységet szolgáló tagdíjbevételek, önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztár
esetén a mûködési alap tagdíjbevételei, foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény esetén pedig a mûködési tevékenységet szolgáló foglalkoztatói és tagi befizetéseknek
az összege,
d) hitelintézet és pénzügyi vállalkozás esetén az alábbi
bevételi tételek összege:
da) kapott kamatok és kamatjellegû bevételek,
db) bevételek értékpapírokból,
dc) kapott (járó) jutalék- és díjbevételek,
dd) pénzügyi mûveletek nettó eredménye, ha pozitív,
de) egyéb üzleti tevékenységbõl származó bevétel.
(4) Ha a vállalkozás a beszámolóban az adatokat devizában adja meg, a forintra történõ átszámításkor a Magyar
Nemzeti Bank által megállapított, a vállalkozás üzleti évének lezárásakor – újonnan alapított vállalkozás esetén a
tárgyévet megelõzõ év utolsó napján – érvényes hivatalos
devizaárfolyamot kell alkalmazni.
(5) A fogyasztóvédelmi hatóság minden esetben bírságot szab ki, ha
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a) a fogyasztóvédelmi hatóságnak a jogsértést megállapító jogerõs határozatában a vállalkozás számára elõírt kötelezettség teljesítésére megállapított határnap elteltét, illetve határidõ lejártát követõ hat hónapon belül a vállalkozás – amennyiben a jogsértést telephelyen követték el,
ugyanazon telephelyen – ugyanazon jogszabályi rendelkezést ismételten megsértette,
b) a jogsértés a fogyasztók életét, testi épségét, egészségét sérti vagy veszélyezteti, vagy a fogyasztók széles körét érinti, továbbá
c) a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek
védelmét célzó jogszabályi rendelkezés megsértésére került sor.”
52. § Az Fgytv. 49. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„49. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság az ügydöntõ határozatának meghozataláig terjedõ idõtartamra végzésében azonnali hatállyal elrendelheti a 47. § (1) bekezdésének a), b), illetve g) pontjában foglaltakat, ha arra a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásának
valószínûsíthetõsége miatt halaszthatatlanul szükség van.
E döntését a fogyasztóvédelmi hatóság soron kívül hozza
meg.
(2) A fogyasztóvédelmi hatóság elsõ fokú döntését fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilváníthatja
a Ket. 101. § (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott
eseteken túl
a) a 47. § (1) bekezdésének h) pontja szerinti jogkövetkezmény megállapítása esetén,
b) környezetvédelmi okból,
c) a fogyasztók testi épségének, egészségének védelme
érdekében, továbbá
d) a fogyasztók széles körét érintõ kárral fenyegetõ veszély elhárítása érdekében.”
53. § Az Fgytv. 51. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„51. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság határozatát – jogorvoslatra tekintet nélkül – közzéteszi, ha
a) a határozat fellebbezésre tekintet nélkül történõ végrehajtását rendelte el a 49. § (2) bekezdése alapján,
b) a határozathozatalra azért került sor, mert a fogyasztóvédelmi hatóság az 55. § (1) bekezdésének a) pontja
alapján kiadott kormányrendelet szerinti eljárása során
megállapítja, hogy a vizsgált termék nem felel meg a biztonságossági követelményeknek, vagy
c) a jogsértéssel érintett üzlet ideiglenes bezárását vagy
az áru forgalmazásának, illetve értékesítésének megtiltását
rendelte el.
(2) A fogyasztóvédelmi hatóság közzéteszi a 49. §
(1) bekezdése szerinti végzését.
(3) A fogyasztóvédelmi hatóság jogerõs határozatát
közzéteszi.
(4) A határozat, illetve a végzés közzététele a fogyasztóvédelmi hatóság honlapján, továbbá – amennyiben szüksé-
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ges – a fogyasztóvédelmi hatóság által célszerûnek tartott
egyéb módon történik. A közzétett döntésrõl a fogyasztóvédelmi hatóság a nemzeti hírügynökséget is tájékoztathatja.
(5) A közétett dokumentumnak tartalmaznia kell:
a) a közzététel napját,
b) a közzététel e törvény szerinti jogcímét,
c) a jogerõ beálltára vagy annak hiányára történõ utalást,
d) az eljáró hatóság megnevezését,
e) az ügy számát és tárgyát,
f) a jogsértõ vállalkozás nevét és székhelyét,
g) a megállapított tényállást,
h) a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölését,
i) a határozat, illetve a végzés rendelkezõ részét, ide
nem értve jogerõs határozat, végzés esetén a jogorvoslatról szóló rendelkezést, valamint
j) a határozattal, illetve végzéssel szembeni jogorvoslati eljárás tényét.
(6) A fogyasztóvédelmi hatóság a jogorvoslat során hozott és a közzétett határozat, illetve végzés érdemében változást eredményezõ döntés tudomására jutásakor – a határozat, illetve végzés közzétételével megegyezõ módon – közzéteszi:
a) a jogorvoslattal érintett határozatra, illetve végzésre
vonatkozó (5) bekezdés szerinti információkat,
b) a jogorvoslat során hozott döntést, annak rövid indokolását, valamint
c) a közzététel napját.
(7) A fogyasztóvédelmi hatóság a (4), illetve (6) bekezdés alapján közzétett információkat a közzétételtõl számított hat hónap elteltével honlapjáról eltávolítja.”
54. § Az Fgytv. 51. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A hatóság biztosítja, hogy a közzétett határozatok
között a határozatok szövegére, a jogorvoslati eljárás tényére és a megsértettként megjelölt jogszabályi rendelkezésre keresni lehessen.”
55. § (1) Az Fgytv. 55. §-a (1) bekezdésének a)–d) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„a) e törvény II. fejezetének végrehajtására, valamint a
megjelenésükben másnak látszó és ezáltal a fogyasztó
egészségét vagy biztonságát veszélyeztetõ termékek forgalmazására és ellenõrzésére, továbbá az alkalmazható
jogkövetkezményekre,
b) a mintavételi költség, továbbá a laboratóriumi, illetve az egyéb vizsgálatok költségének mértékére és megfizetésére,
c) az ingatlanok idõben megosztott használati jogának
megszerzésére irányuló szerzõdésekre, valamint az ezzel
összefüggõ reklámra,
d) az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerzõdésekre,”
[vonatkozó részletes szabályokat rendelettel meghatározza.]
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(2) Az Fgytv. 55. §-a (1) bekezdésének i) és j) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„i) a békéltetõ testületi tagok kijelölésére,
j) a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés
megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló 98/27/EK
irányelv 4. cikke (2) bekezdésének végrehajtása céljából a
fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteknek az irányelv 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott jegyzékre való felkerülése céljából lefolytatandó
eljárásra,”
[vonatkozó részletes szabályokat rendelettel meghatározza.]
56. § Az Fgytv. 56. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„56. § Felhatalmazást kapnak az ágazati irányításért felelõs miniszterek, hogy a feladat- és hatáskörükbe tartozó
termékek forgalmazására alkalmazandó követelményeket,
biztonságossági elõírásokat, címkézésre vonatkozó külön
elõírásokat, az egyes termékek megfelelõségértékelésének
módját, valamint a megfelelõségi tanúsítványokat kiadó
szervezetek körét vagy az ilyen szervezetek köre meghatározásának szabályait rendelettel meghatározzák.”
57. § Az Fgytv. 56/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(5) Felhatalmazást kap a kereskedelemért és a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter, hogy a fogyasztóknak
megvételre kínált termékek ára és egységára, illetve szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályait együttes rendeletben állapítsa meg.”
58. § Az Fgytv. „Felhatalmazás” alcíme a következõ
56/B. §-sal egészül ki:
„56/B. § Az igazságügyért felelõs miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján tájékoztató jelleggel közli a
39. § (5) bekezdésében említett irányelv mellékletében felsorolt, valamint a 43/A. § (1) bekezdésében, illetve a 46. §
(2) bekezdésének b) pontjában meghatározott uniós jogi
rendelkezéseket átültetõ jogszabályi rendelkezések felsorolását.”
59. § (1) Az Fgytv. 57. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 90/88/EGK irányelvével módosított
87/102/EGK irányelve (1986. december 22.) a fogyasztói
hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítésérõl [a 2. § o) pontja és a
7–7/A. §];
b) az Európai Parlament és a Tanács 98/6/EK irányelve
(1998. február 16.) a fogyasztók számára kínált termékek
árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemrõl
[a 2. § m) és n) pontja, a 14. § (1)–(3), (5) és (6) bek., az
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56/A. § (5) bekezdésében adott felhatalmazás alapján
megalkotott miniszteri rendelettel együtt];
c) az Európai Parlament és a Tanács 98/27/EK irányelve (1998. május 19.) a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról
[a 39. § (3) és (5) bek., a 46. § (2) bek. b) pontja, a 47. §
(1) bek. a) és b) pontja, a 49. § (1) bek., az 51. §
(2)–(4) bek.];
d) az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról
[a 2. § c) és s)–u) pontja és a 3–5. §, a törvény végrehajtására az 55. § (1) bek. a) pontjában adott felhatalmazás alapján megalkotott kormányrendelettel együtt];
e) a Bizottság 98/257/EK ajánlása (1998. március 30.)
a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére
hatáskörrel rendelkezõ testületekre vonatkozó elvekrõl
(a 18–37/A. §).”
(2) Az Fgytv. 57. §-ának (2) bekezdése a következõ
c) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg a fogyasztóvédelmi hatóság feladatkörében és eljárásában:]
„c) a Bizottság 2008/282/EK határozata (2008. március 17.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért
felelõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl szóló
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a
kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról
szóló 2007/76/EK határozat módosításáról [a 43/A. §
(4) bek.].”

A postáról szóló 2003. évi CI. törvény módosítása
60. § (1) A postáról szóló 2003. évi CI. törvény (a továbbiakban: Pt.) 3. §-ának 10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„10. Hivatalos irat: a közigazgatás és az igazságszolgáltatás szervei, a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi
CLV. törvényben (a továbbiakban: Fgytv.) szabályozott
békéltetõ testületek, valamint a magánnyugdíjpénztárak
által feladott olyan könyvelt küldemény, amelynek feladásához és kézbesítéséhez (illetve a kézbesítés megkísérléséhez), valamint azok idõpontjához jogszabály jogkövetkezményt fûz, illetve amely a jogszabályban meghatározott
határidõ számításának alapjául szolgál. A hivatalos irat az
e célra rendszeresített tértivevénnyel adható fel.”
(2) A Pt. 35. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„35. § (1) A postai szolgáltatóval szemben benyújtott panaszra az Fgytv. 17/A–17/C. §-ában foglalt rendelkezéseket a
(2)–(10) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Panasznak az olyan bejelentés minõsül, amelyben az
igénybe vevõ állítja, hogy a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás vagy a szolgáltató alkalmazottjának munkavégzése részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi elõ-
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írásokban, illetve az üzletszabályzatban foglaltaknak. A
panasz egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére is irányulhat. Nem minõsül panasznak – az igénybe
vevõ részérõl kezdeményezett – a küldemény továbbításával és kézbesítésével kapcsolatos pontos információk
megismerésére irányuló tudakozódás szolgáltatás igénybevétele.
(3) Panasz
a) a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától
egyéves jogvesztõ határidõn belül,
b) sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az
errõl való tudomásszerzéstõl számított egyéves határidõn
belül, de legkésõbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követõ két éven belül
tehetõ.
(4) Az egyetemes postai szolgáltató az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott módon biztosítja az Fgytv. 17/B. §-ának (2) bekezdésében foglalt, az ügyfélszolgálat elérhetõségére vonatkozó
követelmények teljesítését.
(5) A postai szolgáltató köteles a beérkezõ panaszokat
ingyenes, egyszerû, átlátható és megkülönböztetéstõl
mentes eljárás keretében megvizsgálni és a panaszokról,
kezelésük módjáról a külön jogszabályban meghatározott
tartalmú nyilvántartást vezetni.
(6) A vizsgálat lefolytatására belföldi szolgáltatások és
az Európai Unió tagállamaiba irányuló szolgáltatások esetén a panasz beérkezésétõl számított harminc nap áll rendelkezésre. A belföldi és az Európai Unió tagállamaiba
irányuló szolgáltatással kapcsolatos vizsgálati eljárás idõtartama egy alkalommal, a panaszos egyidejû értesítése
mellett harminc nappal meghosszabbítható.
(7) A postai szolgáltató a panasz kivizsgálásának
eredményérõl belföldi szolgáltatás esetén haladéktalanul, nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi szolgáltatótól beérkezett tájékoztatás idõpontjától számított tizenöt napon belül köteles a panaszost írásban tájékoztatni. A külföldi szolgáltató késedelmesen megküldött
tájékoztatása esetében a belföldi szolgáltatót felelõsség
nem terheli.
(8) Ha a panaszos a panaszra adott választ nem fogadja
el, vagy a postai szolgáltató a panaszra határidõn belül
nem válaszol, a panaszos a hírközlési hatósághoz és a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselõjéhez fordulhat a panasz, illetve a panaszeljárás kivizsgálása érdekében.
(9) Az egyetemes postai szolgáltatási körbe tartozó
szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokról, a panaszok
számáról és kezelésük módjáról a postai szolgáltatók kötelesek évente egyszer, legkésõbb a tárgyévet követõ év
március 31. napjáig – az (5) bekezdés szerinti nyilvántartások megküldésével – a hírközlési hatóságnak beszámolni,
és a beszámolót közzétenni.
(10) Az egyetemes postai szolgáltatási körbe nem tartozó
postai szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokról a hírközlési
hatóság eseti, írásbeli felhívása alapján, annak kézhezvételé-

2008/93. szám

tõl számított harminc napon belül kell a postai szolgáltatónak
a (9) bekezdés szerinti adatokat szolgáltatnia.”

A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
módosítása
61. § (1) A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.
törvény (a továbbiakban: Tszt.) 8. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„8. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság:
a) az önkormányzat jegyzõjének megkeresése alapján
véleményezi a távhõszolgáltató üzletszabályzatát,
b) eljár a 11. § (2) bekezdésében, a 36. §-ban, a 40. §
(2) bekezdésében, a 43. § (1)–(4) bekezdésében, a
46. §-ban, valamint az 53. §-ban foglalt rendelkezések lakossági felhasználóval, illetve természetes személy díjfizetõvel szembeni megsértése esetén.
(2) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvényt (a továbbiakban: Fgytv.) kell alkalmazni azzal, hogy az e törvény szerinti lakossági felhasználó az Fgytv. alkalmazásában fogyasztónak minõsül akkor is, ha nem természetes személy.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett rendelkezések az
Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.”
(2) A Tszt. 10. §-a és 11. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„10. § Az önkormányzat jegyzõje
a) megküldi elõzetes véleményezésre a fogyasztóvédelmi hatóságnak és a felhasználói érdek-képviseleteknek
a távhõszolgáltatást érintõ képviselõ-testületi elõterjesztések tervezetét,
b) ellenõrzi a távhõszolgáltató ármeghatározó tényezõinek, költségeinek indokoltságát.
11. § (1) A távhõszolgáltató a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával köteles együttmûködni az engedélyezõ hatósággal, valamint a lakossági felhasználókat, illetve a természetes személy díjfizetõket
érintõ kérdésekben a fogyasztóvédelmi hatósággal és a felhasználói érdek-képviseletekkel.
(2) A távhõszolgáltató köteles az általános szerzõdési
feltételeit – kiemelve a távhõszolgáltatás igénybevételének feltételeit, azok változását, a számlázás rendjét és a
szolgáltatás minõségi követelményeit – az ügyfélszolgálatán könnyen hozzáférhetõ helyen kifüggeszteni, valamint
a felhasználó és a díjfizetõ kívánságára azt ingyenesen rendelkezésre bocsátani.”
(3) A Tszt. 60. §-ának (2) bekezdése a következõ
c) ponttal egészül ki:
[Az energiapolitikáért felelõs miniszter rendeletben]
„c) az adópolitikáért felelõs miniszterrel és a közigazgatási informatikáért felelõs miniszterrel egyetértésben megállapítja a mûszaki biztonsági hatóság eljárásáért fizetendõ
díj – ideértve a jogorvoslati díjat is – mértékét, valamint a
beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat.”
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62. § (1) E törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott
kivételekkel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény 1–18. §-a, 19. §-ának (1) bekezdése,
20–24. §-a, 26–41. §-a, 44–53. §-a, 55–60. §-a, 61. §-ának
(1) és (2) bekezdése, 66. §-a, 68. §-ának (1) bekezdése, valamint 69. §-a 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) E törvény 43. §-a 2009. január 1-jén lép hatályba.
(4) E törvény 54. §-a 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.
(5) E törvény 19. §-ának (2) bekezdése, 25. §-a, valamint 68. §-ának (2) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.
63. § A fogyasztóvédelemért felelõs miniszter 2008. december 31-éig kezdeményezi, hogy az országos gazdasági
kamarák, a vállalkozások szakmai érdek-képviseleti szervezetei, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek, valamint a fogyasztóvédelemmel összefüggõ állami feladatot ellátó hatóságok az Fgytv.
39/A. §-ában meghatározott célok megvalósítása érdekében a követendõ elveket és legjobb gyakorlatokat közös
nyilatkozat formájában rögzítõ Fogyasztóvédelmi Chartát
hozzanak létre.
64. § (1) Az ügyfélszolgálat mûködtetésére kötelezett
vállalkozásoknak legkésõbb 2009. január 1-jéig kell gondoskodniuk arról, hogy ügyfélszolgálati rendszerük megfeleljen az Fgytv. – e törvény 16. §-ával megállapított – 17/B. §-ának (2) bekezdése szerinti követelményeknek.
(2) A békéltetõ testületi tagok 2011. december 31-ét
megelõzõen keletkezett megbízatása – a megbízatás eredeti idõtartamától függetlenül – 2011. december 31-én
szûnik meg.
(3) A 2012. január 1-jével felálló békéltetõ testületek
tagjait – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – egyrészrõl a kamara, a megyei (fõvárosi) agrárkamarák, valamint a vállalkozások szakmai érdek-képviseleti
szervezetei (vállalkozói oldal), másrészrõl a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek jelölik ki
egyenlõ arányban. A kijelölés során biztosítani kell, hogy
a testületek valamennyi eljáró tanácsában legyen lehetõség jogi végzettséggel rendelkezõ tag részvételére.
65. § (1) Az Fgytv. e törvény
a) 17. §-ával megállapított 18. §-ának (1) bekezdését,
b) 18. §-ával megállapított 20. §-ának (1)–(4) bekezdését,
c) 29. §-ával megállapított 29. §-ának (2)–(6) és (8) bekezdését,
d) 30. §-ával megállapított 29/B. §-át,
e) 31. §-ával megállapított 30. §-ának (3) bekezdését,
f) 32. §-ával megállapított 31. §-ának (2) és (3) bekezdését,
g) 33. §-ával megállapított 32. §-át,
h) 34. §-ával megállapított 33. §-át,
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i) 35. §-ával megállapított 34. §-át,
j) 36. §-ával megállapított 35. §-át,
k) 37. §-ával megállapított 36. §-át, továbbá
l) 39. §-ával megállapított 36/B. és 36/C. §-át
az e rendelkezések hatálybalépését követõen indított békéltetõ testületi eljárásokban kell alkalmazni, a folyamatban lévõ ügyekben a 2008. augusztus 31-én hatályos rendelkezések szerint kell eljárni.
(2) Az Fgytv. e törvény
a) 49. §-ával megállapított 47. §-ának (1) és (4), valamint (8)–(12) bekezdését,
b) 50. §-ával megállapított 47/A. §-ának (3) bekezdését,
c) 51. §-ával megállapított 47/C. §-át,
d) 52. §-ával megállapított 49. §-át, továbbá
e) 53. §-ával megállapított 51. §-át
az e rendelkezések hatálybalépését követõen indított hatósági eljárásokban kell alkalmazni, a folyamatban lévõ
ügyekben a 2008. augusztus 31-én hatályos rendelkezések
szerint kell eljárni.
66. § (1) Hatályát veszti az Fgytv.
a) 6. §-a és az azt megelõzõ alcím,
b) 7. §-át megelõzõ alcím,
c) 8. §-a és az azt megelõzõ alcím,
d) 9–11. §-a és az azokat megelõzõ alcím,
e) 17. §-ának (4) bekezdésében az „(a továbbiakban:
miniszter)” szövegrész,
f) 19. §-a,
g) 21. §-ának (3)–(5) bekezdése,
h) 38. §-a és az azt megelõzõ alcím,
i) 39. §-ának (1) bekezdésében a „ , valamint a 2. § b) és
m) pontjában meghatározott szolgáltatással kapcsolatban a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete is” szövegrész,
j) 44. §-a (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése,
k) 45. §-a (1) bekezdésének d) pontjában a „ , jogszabály-módosítást” szövegrész,
l) 45. §-ának (2) bekezdése,
m) a 2007. évi XXII. törvény 11. §-ával megállapított
47/B. §-a és a 2007. évi XLIV. törvény 2. §-ával megállapított 47/B. §-a,
n) 48. §-ának (1) és (2) bekezdése,
o) 55. §-ának (2) bekezdése, továbbá
p) 56/A. §-ának (1) bekezdése.
(2) Hatályát veszti
a) a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény 13. §-ának (2) bekezdésében
az „és ügyfélszolgálati” szövegrész,
b) a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény 5. §-ának (2) és (3) bekezdése,
c) a Tszt. 7. §-a e) pontjának utolsó mondata,
d) az egyes, a gyermek- és fiatalkorúak egészségének
védelmét szolgáló törvényi rendelkezések módosításáról
szóló 2007. évi XLIV. törvény 2. §-a, továbbá
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e) a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés
megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló 98/27/EK
irányelv mellékletében meghatározott irányelvekkel
összeegyeztethetõséget teremtõ jogszabályok felsorolásáról szóló 13/2004. (IV. 16.) IM rendelet, valamint az azt
módosító 1/2005. (II. 1.) IM rendelet, 7/2006. (II. 8.) IM
rendelet és 14/2007. (III. 13.) IRM rendelet.
67. § (1) E törvény 42. §-a és 61. §-ának (3) bekezdése
az e törvény kihirdetését követõ második napon hatályát
veszti.
(2) E törvény 1–18. §-a, 19. §-ának (1) bekezdése,
20–24. §-a, 26–41. §-a, 44–53. §-a, 55–60. §-a, 61. §-ának
(1) és (2) bekezdése, 66. §-a, 68. §-ának (1) bekezdése, valamint 69. §-a 2008. szeptember 2-án hatályát veszti.
(3) E törvény 43. §-a 2009. január 2-án hatályát veszti.
(4) E törvény 2012. január 2-án hatályát veszti.
68. § (1) Az Fgytv.
a) 7. §-ának (3) bekezdésében a „hiteldíj”, valamint a
„hiteldíj mutató” szövegrészek helyébe a „hiteldíjmutató”
szöveg,
b) 7. §-ának (6) bekezdésében és – e törvénnyel átszámozott – (8) bekezdésében, valamint 7/A. §-ának (3) és
(5) bekezdésében a „hitelezõ” szövegrész helyébe a „vállalkozás” szöveg,
c) 7/A. §-ának (1) bekezdésében a „Ptk.” szövegrész
helyébe a „Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)” szöveg,
d) 7/A. §-ának (2) bekezdésében a „hitelezõnek” szövegrész helyébe a „vállalkozásnak” szöveg,
e) 7/A. §-ának (4) bekezdésében a „hitelezõtõl” szövegrész helyébe a „vállalkozástól” szöveg,
f) 15. §-ának (2) bekezdésében az „Az áru” szövegrész
helyébe az „A termék” szöveg,
g) 24. §-ának (3) bekezdésében a „jelölésére” szövegrész helyébe a „kijelölésére” szöveg,
h) 26. §-ának (6) bekezdésében az „érdemi határozatot” szövegrész helyébe a „kötelezést tartalmazó határozatot, illetve ajánlást” szöveg,
i) 39. §-ának (5) bekezdésében a „külön jogszabályban
meghatározott” szövegrész helyébe az „a 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletében felsorolt
közösségi jogi rendelkezéseket átültetõ” szöveg,
j) 40. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szövegében,
43/B. §-ában, valamint 56/A. §-ának (3) bekezdésében a
„miniszter” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelemért
felelõs miniszter” szöveg,
k) 48. §-ának (3) és (6) bekezdésében a „fogyasztóvédelmi bírság” szövegrész helyébe a „bírság” szöveg,
l) 51/A. §-ának (1) bekezdésében „Az eljáró hatóság”
szövegrész helyébe az „A fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg, az „illetõleg” szövegrész helyébe a „továbbá – amennyiben szükséges –,” szöveg,
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m) 51/A. §-a (2) bekezdésének a) pontjában az „51. §
(6) bekezdésének” szövegrész helyébe az „51. § (5) bekezdésének” szöveg,
n) 56/A. §-ának (2) bekezdésében az „a miniszterrel”
szövegrész helyébe az „a fogyasztóvédelemért felelõs miniszterrel” szöveg,
o) 56/A. §-ának (3) bekezdésében a „forgalomba hozható áruk” szövegrész helyébe a „forgalmazható termékek” szöveg,
p) 57. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „47/B. §, az
51. § (2) bek. c) pontja, valamint (5) és (6) bek.” szövegrész helyébe a „47. § (5) bek., valamint az 51. §
(2)–(4) bek.” szöveg
lép.
(2) Az Fgytv.
a) 21. §-ának (2) bekezdésében az „egyrészrõl a kamara és a megyei (fõvárosi) agrárkamarák” szövegrész helyébe az „egyrészrõl a kamara, a megyei (fõvárosi) agrárkamarák, valamint a vállalkozások szakmai érdek-képviseleti szervezetei (a továbbiakban együtt: vállalkozói oldal)”,
továbbá a „25. § (4) bekezdésében” szövegrész helyébe a
„25. § (3) és (5) bekezdésében” szöveg,
b) 24. §-ának (2) bekezdésében és 25. §-ának (2) bekezdésében a „kamara” szövegrész helyébe a „vállalkozói
oldal” szöveg,
c) 25. §-ának (1) bekezdésében a „(3) bekezdésben”
szövegrész helyébe a „(4) bekezdésben” szöveg,
d) 25. §-ának (2) bekezdésében a „figyelemmel arra”
szövegrész helyébe a „figyelemmel a (3) bekezdés szerinti
követelményekre, továbbá arra” szöveg,
e) 25. §-ának – az e törvény 25. §-ával átszámozott – (5) bekezdésében a „kamarával” szövegrész helyébe
a „kamarával vagy szakmai érdek-képviseleti szervezettel” szöveg,
f) 29. §-ának (6) bekezdésében a „25. § (3) bekezdése”
szövegrész helyébe a „25. § (4) bekezdése” szöveg, a
„25. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „25. §
(4) bekezdésében” szöveg
lép.
69. § (1) E törvény a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 87/102/EGK irányelve (1986. december 22.) a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítésérõl,
1. cikk (2) bekezdés a) és c) pont, – a 98/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 3. cikk (a 2. §
és a 8. §),
b) az Európai Parlament és a Tanács 98/6/EK irányelve
(1998. február 16.) a fogyasztók számára kínált termékek
árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemrõl,
2. cikk a) és b) pont, 3. cikk (1), (2) és (4) bekezdés, 4. cikk
(1) bekezdés és 10. cikk (a 2. § és a 12. §),
c) az Európai Parlament és a Tanács 98/27/EK irányelve (1998. május 19.) a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról
(a 48. §, a 49. §, az 52. §, az 53. § és az 58. §),
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d) az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról,
2. cikk a), b), e), f), g) és h) pont, 3. cikk (1) és (2) bekezdés, 5. cikk (a 2. § és a 3–6. §),
e) az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a belsõ piacon az üzleti vállalkozások
fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a
97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról,
f) a Bizottság 98/257/EK ajánlása (1998. március 30.) a
fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére
hatáskörrel rendelkezõ testületekre vonatkozó elvekrõl
(a 17–41. §).
(2) A 44. § (1) bekezdése, a 49. §, az 52. §, az 53. § és az
58. § a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl szóló,
2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdése, (6) bekezdésének
e) pontja és mellékletének 16. pontja végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapítja meg a fogyasztóvédelmi hatóság feladatkörében és eljárásában.
(3) A 44. § (2) bekezdése a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelõs nemzeti hatóságok közötti
együttmûködésrõl szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról szóló, 2006. december 22-i
2007/76/EK bizottsági határozat, valamint az azt módosító
2008. március 17-i 2008/282/EK bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg a fogyasztóvédelmi hatóság feladatkörében és eljárásában.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

A Kormány tagjainak
rendeletei
A honvédelmi miniszter
16/2008. (VI. 25.) HM
rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek a Rendõrség
és a Határõrség integrációjával összefüggõ
módosításáról
A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
74. § (2) bekezdés c) és o) pontjában, a földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló 1996. évi LXXVI. törvény
29. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, a külföldre utazásról
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szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (4) bekezdésében, az
atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. §
(10) bekezdésében, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 207. § (2) bekezdés d)
és e) pontjában, valamint (3) bekezdésében, a Magyar
Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. §
(2) bekezdés e) és h) pontjában, a munkavédelemrõl szóló
1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,
valamint a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és
a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl
és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény
51. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva – az
1. § tekintetében az igazságügyi és rendészeti miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § m) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró igazságügyi és rendészeti miniszterrel, a 2. § tekintetében a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel,
valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
igazságügyi és rendészeti miniszterrel egyetértésben, a
9. § és a 11. § (1) bekezdése tekintetében az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008.
(V. 14.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró önkormányzati miniszterrel, a 10. §
tekintetében a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § n) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró igazságügyi és rendészeti miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
A NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos
szabályokról szóló 32/2007. (VIII. 15.) HM rendelet
a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „Határõrségre” szövegrész helyébe a „Rendõrségre” szöveg,
b) 11. § (4) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében az
„az illetékes határõrizeti szerv” szövegrész helyébe az
„a Rendõrség határõrizeti feladatot ellátó illetékes szerve”
szöveg,
c) 13. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében a „Határõrség” szövegrész
helyébe a „Rendõrség” szöveg,
d) 13. § (3) bekezdés d) pontjában a „Határõrségtõl”
szövegrész helyébe a „Rendõrségtõl” szöveg,
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e) 14. § (2) bekezdésében a „határõr” szövegrész helyébe a „rendõr” szöveg
lép.

„Magyar Köztársaság Fegyveres Erõinek Szolgálati Szabályzata” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség
Szolgálati Szabályzata” szöveg lép.

2. §

7. §

Az állami repülések céljára szolgáló repülõtér és a katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs berendezés üzemben tartásának feltételeirõl szóló 27/2001.
(XI. 23.) HM rendelet melléklet II. Fejezet 4. pont u) alpontjában a „határõrségi ellenõrzés” szövegrész helyébe a
„határforgalom-ellenõrzés” szöveg lép.

A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 21/2000.
(VIII. 18.) HM rendelet 3. §-ában a „Magyar Köztársaság
Fegyveres Erõinek Szolgálati Szabályzata” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzata” szöveg lép.

3. §

8. §

A védelmi célokat szolgáló földmérési és térképészeti
szakigazgatási feladatokról, valamint a honvédelmi célú
térképellátásról szóló 35/2000. (XII. 20.) HM rendelet 1. §
(5) bekezdés b) pontjában a „Határõrség” szövegrész helyébe a „Rendõrség határõrizeti feladatot ellátó illetékes
szerve” szöveg lép.

4. §
A honvédelmi ágazatban bekövetkezett balesetek bejelentésérõl, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló
18/2003. (V. 7.) HM rendelet 2. § (10) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„(10) Szolgálatképesség csökkenés: a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005.
(VI. 30.) HM rendelet melléklet 236.3. pontja szerinti
egészségügyi szolgálatmentesség, illetve az egyes szolgálati kötelezettségek alóli részleges felmentés.”

A meghagyással kapcsolatos követelményekrõl szóló
8/1994. (V. 20.) HM rendelet 3. § (2) bekezdésében a
„fegyveres erõk” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség” szöveg lép.

9. §
A tûzvédelem és a mûszaki mentés honvédelmi ágazatra
vonatkozó különös szabályairól szóló 31/2001. (XII. 28.)
HM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ában az „a belügyminiszter” szövegrész helyébe az „a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter” szöveg lép.

10. §
Az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló 3/2006. (II. 2.) HM
rendelet 63. § (3) bekezdésében a „Rendészeti Biztonsági
Szolgálat Légirendészeti Parancsnokság” szövegrész helyébe a „Készenléti Rendõrség Rendészeti Igazgatóság
Légirendészeti Parancsnokság” szöveg lép.

5. §
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény honvédségi alkalmazásáról szóló 33/2002. (V. 3.) HM rendelet 17. § (1) bekezdésében a „fegyveres erõknek” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédségnek” szöveg, 1. számú
mellékletében a „fegyveres erõk” szövegrész helyébe a
„Magyar Honvédség” szöveg, a „fegyveres erõ” szövegrész helyébe az „a Magyar Honvédség” szöveg lép.

11. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti a Magyar
Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló
24/2005. (VI. 30.) HM rendelet melléklet 75.2. pontjában
a „határõrség,” szövegrész, valamint az R. 14. § (2) bekezdése.

6. §

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet 71. § (1) bekezdésében a

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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III. rész HATÁROZATOK
A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársasági Elnök
140/2008. (VI. 25.) KE
határozata
városi cím adományozásáról
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 94. § b) pontja alapján, az önkormányzati miniszter elõterjesztésére
Bács-Kiskun megyében:

Hajós

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében:

Rudabánya

Fejér megyében:

Bodajk, Pusztaszabolcs

Gyõr-Moson-Sopron megyében:

Fertõszentmiklós

Pest megyében:

Halásztelek, Isaszeg

Somogy megyében:

Zamárdi

nagyközségeknek a városi címet adományozom.
Ez a határozat 2008. július 1-jén lép hatályba.
Budapest, 2008. június 13.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter

KEH ügyszám: XI-1/02802/2008.
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KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye
A Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriumába
2008. március 28-án sorsolt civil szervezetek és delegáltjaik
1. Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
2. Magyar Evangélikus Egyház
3. Magyarországi Unitárius Egyház
4. Rom Romák Polgárjogi Mozgalma
5. Erdei Ferenc Társaság
6. Kárpát Medencei Irodalmi Társaságok Szövetsége (KITÁSZ)
7. Magyar Mûvészeti Akadémia
8. Magyar Tartalomipari Szövetség
9. Doktoranduszok Országos Szövetsége
10. Nemzetközi és Európai Tanulmányok Egyesülete
11. Demokratikus Liga Szakszervezetek Vízügyi és Kommunális
Szakszervezeti Szövetsége

Lásztity Péró
T. Pintér Károly
Lõrinczy Zsolt Bendegúz
Ruva Pál Sándor
Bodor Pál
dr. Lipcsey Ildikó
dr. Kováts Flórián
dr. Mlinárics József
Kucsera Tamás Gergely
Tibay Csaba Sándor

12. Magyar Erdõgazda Szövetség
13. Magyar Polgári Média Egyesület
14. Környezeti Tanácsadók Egyesülete
15. Független Nõi Szövetség
16. Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma
17. Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége
18. Oltalom Karitatív Egyesület
19. Magyar Golyósportok Szövetsége
20. Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati
Szövetsége

Gráf Csilla
Hõs Gábor
Csóka Imre
Csizmadia Józsefné
Hanti Vilmos
dr. Bánhidi Sándor
Bakti Tibor
Szrapkó István

21. Magyar Egyesületek Szövetsége

Tokai István

Csala Elvira

Kleinné Csiky Ildikó

A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumába 2008. március 28-án sorsolt civil szervezetek
és delegáltjaik
1. Magyar Koalíció Pártja
2. Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
3. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
4. Magyarországi Metodista Egyház
5. Nyilvánosság Klub
6. Magyar Bábmûvészek Szövetsége
7. Magyar Örökség és Európa Egyesület
8. Magyar Színházi Társaság

Peczár Károly
Szerdahelyi Csongor
Schuth János
dr. Hecker Walter
Borosné dr. Lánczos Veronika
Radácsi Anikó
Zelényiné dr. Kováts Annamária
Vajda Márta
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9. MASZK Országos Színészegyesület
10. Szülõi Közösségek
11. Tanítók Fekete István Egyesülete
12. Szabad Fémipari Szakszervezetek Szövetsége
13. Mezõgazdasági Gazdasági Társaságok Szövetsége
14. Tudományos Újságírók Klubja
15. Magyarországi Kárpát Egyesület
16. Nõk a XXI. Századért Egyesület
17. Természetjáró Fiatalok Szövetsége
18. Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Orsz. Szöv.
19. Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége
20. Magyar Sakk Szövetség
21. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
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Lampl Lajos
dr. Hardy F. Gábor
dr. Hermann Istvánné
Csala Elvira
dr. Tunyogi András
Staar Gyula
Bánhidi Attila
Brunner Tiborné
Varsányi Attila
Zsuppán László
Gráf Csilla
dr. Kunos Péter
Aczél Gábor

A Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriumába 2008. március 28-án sorsolt civil szervezetek
és delegáltjaik
1. Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
2. Magyar Katolikus Egyház
3. Hit Gyülekezete
4. Ütközõ, Együtt az Európai Részvételi Demokráciáért Egyesület
5. Humán Európa Szövetség
6. Magyar Filmmûvészek Szövetsége
7. Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Társasága
8. Agrárkutató Intézmények Országos Szövetsége
9. Professzorok Batthyány Köre
10. Magyar Tudományos, Üzemi és Szaklapok Újságíróinak Egyesülete
11. Reális Zöldek Klub
12. Katolikus Asszonyok – Lányok Szövetsége
13. PAX Család – és Gyermekvédelmi Egyesület
14. Látássérült „Cseppkõ” Országos Egyesület
15. Magyar Transzplantáltak Kulturális és Sportegyesülete

Kreszta Traján
Osztovits Ágnes
Németh Szilárd
Böjte József
Baksa József
Hermann Krisztina
dr. Szabó Lilla
dr. Sipos András
dr. Kurutz Károlyné dr. Kovács Márta
Kiss József
Juhos László
Gráf Csilla
Pós Péter
Rétházi Endre
Székely György

Határon túli szervezetek
16. Romániai Magyar Demokrata Szövetség
17. Magyar Koalíció Pártja (Szlovákia)
18. Magyar Koalíció (közös jelölés)
19. Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
20. Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Szövetsége
21. Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség
22. Magyar Egyesületek Szövetsége
23. Magyarok Világszövetsége

Gálfalvi György
Ladányi Lajos
Siflis Zoltán
Zver Ilona
Fetes-Tosegi Kata
Kõszeghy Elemér
Tokai István
dr. Pungur József
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A pénzügyminiszter
k ö z l e m é n ye
a Pénzügyminisztérium, a pénzügyminiszter
irányítása alá tartozó központi hivatalok
és az Államadósság Kezelõ Központ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság szolgálati titokkörének
megállapításáról
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6. A minisztérium, az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH), a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), a Pénzügyminisztérium Informatikai
Szolgáltató Központ (a továbbiakban: PmISZK) és az ÁKK
Zrt. minõsített adatállományaival kapcsolatban létrejött megállapodás, valamint ezek védelmi rendszerének eszköze és
adata, amennyiben nem minõsül államtitoknak.
Minõsítés érvényességi ideje: legfeljebb 20 év.

Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi
LXV. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 27. §-ának (4) bekezdésében foglalt kötelezettség és a Tvt. 6. §-a (1) bekezdésének o) pontjában foglaltak alapján – a Tvt. 4. § (4) bekezdése alapján figyelemmel az adatvédelmi biztos véleményére – a szolgálati titokköri jegyzék megállapításáról a
következõ közleményt adom ki:
A közleményben foglaltak a Pénzügyminisztérium
(a továbbiakban: minisztérium), a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi hivatalok és az Államadósság
Kezelõ Központ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(a továbbiakban: ÁKK Zrt.) feladatkörével összefüggésben keletkezett adatok szolgálati titokká minõsítésére vonatkoznak.
Szolgálati titokköri jegyzék
1. A makrogazdaságpolitikai stratégia, valamint az
államháztartás és alrendszerei tervezésével kapcsolatos
elgondolások, javaslatok, adatok, háttérszámítások,
amennyiben nem minõsülnek államtitoknak.
Minõsítés érvényességi ideje: legfeljebb 5 év.
2. Nemzetközi pénzügyi egyezmények hazai és nemzetközi vonatkozású elõkészítésével és létrehozásával kapcsolatos dokumentumokban megjelenõ információk, adatok, amennyiben azok nem minõsülnek államtitoknak.
Minõsítés érvényességi ideje: legfeljebb 20 év.
3. A nemzetközi pénzügyi gazdasági szervezetekkel
kapcsolatban kialakított tárgyalási stratégia.
Minõsítés érvényességi ideje: legfeljebb 5 év.
4. Más államok vagy külföldi szervezetek részére nyújtott pénzügyi segítség adatai, amennyiben azok érvényességi ideje lejárta elõtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése és felhasználása kedvezõtlenül hatna
egyéb nemzetközi kapcsolatainkra.
Minõsítés érvényességi ideje: legfeljebb 10 év.
5. A minisztériumon belüli, illetve a kormányzati elektronikus adattovábbítási rendszer személyi hozzáférési
kódja, a hozzáférés szabályozása.
Minõsítés érvényességi ideje: legfeljebb 5 év.

7. A Kincstár multifunkciós számlavezetõ rendszerének
beszerzésével, valamint a beszerzett rendszerek támogatásával kapcsolatos, a rendszer moduljainak leírását, azok
technológia-követelmény-specifikációs elvárásait, valamint védelmi rendszereinek megvalósítását tartalmazó dokumentációs adatok.
Minõsítés érvényességi ideje: legfeljebb 20 év.
8. A minisztérium, az APEH, a Kincstár, az ÁKK Zrt.
biztonsági rendszereivel kapcsolatos adat, illetve az erre
vonatkozó szabályzatok, a biztonsági helyzetre vonatkozó
elemzés, az értékõrzés rendszere. Az információbiztonsági, õrzés- és vagyonvédelmi rendszerek elemzésével, azok
helyzetére és állapotára vonatkozó adatok, amennyiben
nem minõsülnek államtitoknak. A rendszerek mûszaki, kezelési és telepítési dokumentációiban rögzített adatok a beszerzési árak kivételével.
Minõsítés érvényességi ideje: legfeljebb 20 év.
9. A PmISZK biztonsági rendszerével kapcsolatos adatok, a biztonsági helyzetére vonatkozó elemzések adatai,
az információbiztonság õrzési és vagyonvédelmi rendszereinek mûszaki üzemeltetési és telepítési adatai.
Minõsítés érvényességi ideje: 5 év.
10. A PmISZK belsõ informatikai rendszerére, a mûködés folyamatosságára, katasztrófa tervére, informatikai
biztonsági berendezéseire, azok technológiai leírásaira vonatkozó adatok, valamint a hozzáférési jogosultságokat
meghatározó adatok.
Minõsítés érvényességi ideje: 5 év.
11. A központi költségvetés finanszírozási terve.
Minõsítés érvényességi ideje: legfeljebb 3 év.
12. Az APEH által az ellenõrizendõ adózók kiválasztására alkalmazott konkrét paraméterek (értékhatárok, átlagok, mennyiségek, idõadatok).
Minõsítés érvényességi ideje: legfeljebb 6 év.
13. A Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban:
KESZ) – ideértve a KESZ egyenlegében figyelembe veendõ számlákat is – aktuális egyenlege és az arra vonatkozó
prognózisok, az állományváltozási adatok.
Minõsítés érvényességi ideje: legfeljebb 1 év.
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14. A honvédelmi felkészüléssel és az országmozgósítással kapcsolatos minisztériumi tervezési és felkészülési
tevékenységgel összefüggõ, egyes minõsített idõszakokra
vonatkozó ágazati szintû termelési, ellátási és szolgáltatási
kötelezettségek országos számítógépes nyilvántartási adata, amennyiben nem minõsül államtitoknak.
Minõsítés érvényességi ideje: legfeljebb 20 év.
15. A nemzetközi szerzõdés alapján átvett vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján keletkezett – költségvetéssel, adóztatással kapcsolatos – adat, amennyiben nem
minõsül államtitoknak.
Minõsítés érvényességi ideje: legfeljebb 20 év.
16. A gazdaságmozgósításra, valamint a különbözõ állami készletekre és tartalékokra vonatkozó terv, adat,
amennyiben nem minõsül államtitoknak.
Minõsítés érvényességi ideje: legfeljebb 20 év.
17. A pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések írásbeli és gyakorlati szakmai vizsgáihoz kibocsátott
vizsgakérdések és azok értékelési útmutatói.
Minõsítés érvényességi ideje: az írásbeli és gyakorlati
szakmai vizsga megkezdésének pénzügyminiszter által
meghatározott idõpontjáig, de legfeljebb 2 év.
18. A Kincstár által végzett pénzügyi szolgáltató tevékenység ellátásával kapcsolatos, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott
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pénzmosásra utaló, bejelentési kötelezettséggel összefüggõ adatok.
Minõsítés érvényességi ideje: legfeljebb 10 év.
19. Szolgálati titkot képezõ adatok feldolgozását szolgáló számítástechnikai, informatikai rendszerek, applikációk és dokumentációk adatállománya, továbbá a nem minõsített adatok feldolgozásával létrejövõ minõsített adatállomány védelmére rendszeresített eljárások.
Minõsítés érvényességi ideje: legfeljebb 20 év.
20. A pénzügyminiszter által kiírt, szerencsejáték szervezésével kapcsolatos koncessziós pályázat elbírálására
létrehozott Pályázati Értékelõ Bizottság névsora.
Minõsítés érvényességi ideje: a koncessziós pályázat
nyertesének kihirdetéséig, de legfeljebb 1 év.
21. A Kormányzati Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI) belsõ informatikai rendszerére, a mûködés folyamatosságára, katasztrófa tervére, informatikai biztonsági berendezésére és azok technológiai leírására vonatkozó adatok és azok végrehajtási rendelkezései, valamint a
hozzáférési jogosultságokat meghatározó dokumentációk.
Minõsítés érvényességi ideje: 15 év.
22. A KEHI védelmi berendezésével és azok mûködésével kapcsolatos adatok és dokumentációk.
Minõsítés érvényességi ideje: 15 év.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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