
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

orománysx6m: ,j4S~,
Módosító javaslat

É"Izett: 2005 MAJ 0 9,

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94.§ (1) bekezdése és a 102 .§ (1) bekezdése alapján a villamos
energiáról szóló 2001. évi CXX törvény módosításáról szóló T115720 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 51. § (11) bekezdésének az alábbi módosítását javaso juk .

(11) A (9) bekezdés szerint létrehozott, illetőleg kijelölt társaságokat - a VET szerinti
engedélyeik megszerzésének feltételével - a VET alapján kiadott engedéllyel
rendelkező alapítójuk, illetőleg az őket irányító ilyen vállalkozás által a VET szerinti
engedélyeik alapján folytatott villamosenergia-ipari tevékenységet érintő jogviszonyai
tekintetében az alapítójuk, illetve az őket irányító vállalkozás jogutódjainak kell
tekinteni . A tőrvényes jogutódlás végrehajtása során a VET 66 . ~ (4) bekezdésére
fígvelemmel kell eliázni és az nem korlátozhatja a jogelőd társaság tevékenységének
folytatásához kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, valamint a jogelőd társasággal
érvényes szerződéses kapcsolatban állók jogait és kötelezettségeit .

Indokolás

A javasolt módosítás a törvényjavaslatban foglalt új követelményeknek való
megfeleléshez szükséges felkészülés elősegítését szolgálja. A törvényjavaslat 42. §-a
módosítja a Vet. 102. §-át, megváltoztatva a jogi személyiség szerinti szétválasztás
szabályait, vagyis azt, hogy milyen villamosenergia-ipari tevékenységek végezhetők
egy vállalkozásban, és mely tevékenységeket szükséges különálló társaságokba
telepíteni . Az elsősorban a közüzemi nagykereskedelmi engedélyes és az átviteli
hálózati engedélyes tekintetében lényeges változtatást előíró rendelkezés végrehajtása
érdekében létesített - illetőleg, a bekezdés szövege szerint létrehozott vagy kijelölt -
vállalatok a törvényi előírás miatt átveszik az érintett tevékenység végzéséhez szükséges
vagyont, az engedélyek megfelelő módosításával megszerzik a szükséges engedélyeket,
és az 51 . § (11) bekezdése szerinti jogutódlással átveszik a tevékenység végzéséhez
kapcsolódóan létrejött szerződésállományt is . Ugyanakkor a változások szükségessé
teszik a szerződések megfelelő módosítását . A jogutódlás törvényjavaslat szerint
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kimondott, nem részletezett szabálya a gyakorlatban értelmezési nehézségeket, illetve
jogvitákat okozhat, hiszen a jogalkotó ez alapján a tőrvény erejénél fogva avatkozik be
szerződéses kapcsolatokba, az azokban részes más felek beleegyezése nélkül. Szükséges
tehát tisztázni, hogy a törvényes követelmények érdekében szükséges változtatásokkal
kapcsolatos jogutódlás nem egyszerűen azt jelenti, hogy a törvény erejénél fogva a
szerződésekben részes egyik fél személyében változás áll be, hanem hogy e
rendelkezést végre kell hajtani, a megfelelő szerződésmódosítások útján. Ugyanakkor
azt is szükséges biztosítani, hogy mindez a közüzemi ellátás biztonságát ne
befolyásolhassa hátrányosan, és hogy a szerződések módosítása ne korlátozhassa a
jelenlegi szerződések alapján fennálló jogokat és kötelezettségeket .

Budapest, 2005 .május .9 .

zalay Gábor
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