
„a) az együttes végrehajtás-hitelesítõi tevékenység

folytatásának részletes feltételeit, a tevékenységre jogosí-

tó engedély kiadásának és a 13/C. § (2) bekezdése szerinti

bejelentésnek a részletes szabályait, az együttes végrehaj-

tás hitelesítõ tevékenységet folytatók nyilvántartásának

személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, a nyilván-

tartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat,

továbbá az együttes végrehajtás hitelesítõi tevékenységre

jogszabályban vagy hatósági határozatban elõírt kötele-

zettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkö-

vetkezményeket;”

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói
tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgálói

közfelügyeletrõl szóló 2007. évi LXXV. törvény
módosítása

371. § (1) A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról,

a könyvvizsgálói tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgá-

lói közfelügyeletrõl szóló 2007. évi LXXV. törvény a kö-

vetkezõ 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

folytatásának általános szabályairól szóló törvénytõl elté-

rõen, ha a kamara a rá irányadó ügyintézési határidõn belül

nem hozott határozatot, az ügyfelet nem illeti meg a kérel-

mezett tevékenység megkezdésének, illetve folytatásának

joga, és a közigazgatási hatósági eljárás általános szabá-

lyairól szóló törvénynek a hatóság mulasztására vonatko-

zó általános szabályait kell alkalmazni.”

(2) A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizs-

gálói tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgálói közfel-

ügyeletrõl szóló 2007. évi LXXV. törvény 11. §-a a követ-

kezõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A kérelmezõ kérheti, hogy az (1) bekezdés d) pont-
jában foglalt feltétel igazolására szolgáló hatósági erkölcsi

bizonyítványt a kamara szerezze be.”

372. § A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyv-

vizsgálói tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgálói köz-

felügyeletrõl szóló 2007. évi LXXV. törvény 7. § (5) be-

kezdésében a „20 napon belül – megfelelõ határidõ megje-

lölésével és a mulasztás következményeire történõ figyel-

meztetés mellett – hiánypótlásra kell felhívni” szövegrész

helyébe a „15 munkanapon belül kell felhívni hiánypótlás-

ra” szöveg, 8. § (2) bekezdésében a „60 napon” szövegrész

helyébe a „45munkanapon” szöveg, 8. § (3) bekezdésében

a „30 nappal” szövegrész helyébe a „22 munkanappal”

szöveg, 16. § (2) bekezdés a) pontjában a „nevét, születési
helyét, idejét, anyja nevét” szövegrész helyébe a „termé-

szetes személyazonosító adatait” szöveg, 33. § (1) bekez-

dés c) pontjában a „név, születési név” szövegrész helyébe
a „családi és utónév, születési családi és utónév” szöveg,

33. § (1) bekezdés e) pontjában az „anyja neve” szöveg-

rész helyébe az „anyja születési családi és utóneve” szö-

veg, 94. § (5) bekezdésében a „15 napon” szövegrész he-

lyébe a „10munkanapon” szöveg, 170. § (2) bekezdésében

a „15 napon” szövegrész helyébe a „10 munkanapon” szö-

veg, 170. § (4) bekezdésében a „15 napon” szövegrész he-

lyébe a „10munkanapon” szöveg, 178. § (1) bekezdésében

a „15 napon” szövegrészek helyébe a „22 munkanapon”

szöveg, 178. § (2) bekezdésében a „60 napon” szövegrész

helyébe a „45 munkanapon” szöveg, 178. § (4) bekezdésé-

ben a „8 napon” szövegrész helyébe a „10 munkanapon”

szöveg lép.

373. § Hatályát veszti a Magyar Könyvvizsgálói Kama-

ráról, a könyvvizsgálói tevékenységrõl, valamint a könyv-

vizsgálói közfelügyeletrõl szóló 2007. évi LXXV. törvény

5. §-ában az „és szolgáltatás” szövegrész, 6. § (3) és (5) be-

kezdése, 7. § (3), (4) és (6) bekezdése, 8. § (1) bekezdésé-

ben az „a döntés közlésétõl számított 15 napon belül” szö-

vegrész, 8. § (1) bekezdés második mondata, 8. § (3) be-

kezdés második mondata, 8. § (4) és (5) bekezdése,

173/A. § (7) bekezdése, 180. § (5) bekezdése.

A villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

374. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi

LXXXVI. törvény a következõ 38/A. §-sal egészül ki:

„38/A. § A közvetlen vezeték üzemeltetésére a 39. §

(2)–(5) bekezdésében foglaltakat kell megfelelõen alkal-

mazni.”

(2) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-

vény 74. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott tevé-

kenység nem engedélyköteles, ha az egy felhasználási he-

lyen belül lévõ teljes magánvezeték:

a) egy épületen belül helyezkedik el, vagy

b) a felhasználó és a vételezõk osztatlan közös tulajdo-

nában van, vagy

c) a felhasználó tulajdonában álló magánvezeték a fel-

használó vagy a felhasználó tulajdonosának tulajdonában

vagy többségi tulajdonában álló ingatlan (ingatlan együt-

tes) ellátására szolgál, vagy

d) 2005. november 25. elõtt fogyasztói vezetékként lé-

tesült.”

(3) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-

vény 85. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„(3) Ha a hálózati engedélyes a magánvezeték létesíté-

séhez és mûködéséhez hozzájárul, erre irányuló nyilatko-

zatának kiadásával egyidejûleg köteles a kérelmezõnek ki-

adni a magánvezeték közcélú hálózathoz való csatlakozá-

sának a pénzügyi és mûszaki feltételeit tartalmazó elõzetes

tájékoztatóját, valamint ettõl elkülönülten a – magánveze-

ték létesítõje által ellátni szándékozott – felhasználók köz-
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