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Ma£yar Omóggyűlés Gazdasági Bizottsága

Dr. Szili Katalin fis,Rzonynak
az O szággvűlés elsőkének

Helyben

omzág~W~18

,~~M~-IP5-:~zo 1m4,
Érkeze 2005 MAJ 2 5.

Tisztelt EMe 1c Asszony!

A azdasági Bizottság a l.lázszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bckezdésc
Ma-Pián a villamos energiáról ázóló 0OJ, évi CX- Idrvtny rraód sítczrerrnl szólá T1157211
szúmű tci enyjava. lathoz a küvetkezí5

frsór osító javaslatot
terjeszti elő :

1 . A Gazdasági óizottsdg a tiirvényjavaslat 43. §-tinik az alábbi rn<ídosatdsdtjavasolja .

43.

A VET a 102 . §-t kcivetc cn aa kővetkező I02IA, és 102/S §-okkal egészül ki :

Bzzottsági ntádositöZavaslat

„102/A . § (1) Amennyiben a rendszerirányítási tevékenységet vertikálisan integrált
villamosenergia-ipari vállalkozás végzi, a rendszerirányítási tevékenységet a 102 . §-bán
foglalt rendelkezések figyelembevételével az átviteli, illetve elosztó tevékenységhez
kOzvedenill nem kapcsolódó egyéb víllamoser)ergia-ipari tevékenysógektől szervezeti és
de ntéshozatali tekintetben tUggetlenül kell ellátni .
(2) Amennyiben az átviteli vagy elosztó tevékenységet vertíkáli.Vt integrált

villai -nosenergia-ipari vállalkozás végzi, az átviteli, öletve elosztó tevékenységet a 102. §-bán
foglalt ren.delkcrések figyelembevételével a rendszerirányítási, a7 átviteli, illetve az elosztó
tevékenységheg kt5zvetlenül nem kapcsolódó egyéb villamüsenergja-ipari tevékenységektől
szervezeti és döntéshozatali tekintetben függetlenül kell ellátni .
(3) Az (1) 4s (2) bekezdésben foglalt rendelkecések teljesítése érdekében a vertikálisan

integrált villamosenergia-ipari vállalkozás krdt5 tősen az alábbi követelményeknek köteles
megfelelni .
a) a [rendszerirányitönakj	szerirányít4i, ílletvleg a hálózati [engedélyesnek)

engedélyesi tevékenységet ellátó vállalkozásnak a gazdasági társaságokról szóló 1997 . évi
CXLIV. torvény (a továbbiakban : Gt.) 21 . §-ában meghatározott vezeti tisztségviselője, a
Munka Tárvénvkünyvérőlszőló1992.évi XXII tárvény 18$ §-ában meghatározott vezető
állású munkavállalója, valamint a yálla.lkozás rendszerirányításii illet3leg hálózati engedélyesi
tevékenységet ellátó szervezeti egységének vezető e 1trt . 31, §-ában meghaVtro~Lott
felügyelő bizottsági tagjaj nem szerezhet társasági részesedést [azl a rendsz, rirágyitási.
illetőleg hálózati engedélyesi tevékenységet ellátó vállalkozáson kívül [átviteli, illetve
elosztó tevékenységhez kázvedenűl nem kapcsolódó egyéb,1 e törvény szerint
engedélyköteles villamosenergia-ipari tevékenységet folytató vállalkozásban, nem lehet ilyen
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vállalkozás vezető t.lsztsCgviseiője, továbbá nem létesíthet ilyen vállalkozással munkaviszonyt
vagy mutikavógzésm irányuló egyéb jogviszonyt,

h) az aj pontban megbatározott [foglaltaklit a rendszerirányítónak, illetőleg a hz'&Iózatti
engedélyesnek a Munka TOrvénykt nyvéről szőlő 1992. évi XXU. tőrvény 1$S. §-ában
meghatározott vezető állásó munkavállalója eset~ is alkalmazni kell . A] vczct5 ftllásÜ
munkavállalót és szervezeti egység vezetőt az integrált villamosenergia-ipari vállalkozáshoz
tartozó más - nem rendszerirányítási, illetve hálózati engedélyes -- vállalkozzishoz nem lehet
kirendelni,

{e) a rendszerirányító, illetőleg a hálózati engedélyes vezető állású munkavállalójának,
vczct8 tisztségviselőjének és a felügyelő bizottság tagjának a Ptk, 685. § b) pontja szerint
küzcü hozzátart~j,u nem Iehet nrás - nem rendszerirányftási, illetve hálózati
engedélyes - e törvény szerint engedélyköteles villamosenergia-ipari vállalkozás vezető
tisztségvisel$je, és felügyelő bizottságának tagja, továbbá a rendszerirányító, hitetőtea a
háIózati engedélyes vezetü tisztségviseltjének, és felügyelő bízotts . ga tagj.iaak közeli
hozzátartozc ja nem lehet más - nem rendszerirányítási, illetve hálózati engedéllyel - e
torvény szerint engedélyköteles víllamosenergía-ipari vállalkozás vezető állássá
munkavállalója,]

jd) a rendszerirányító, illetáieg a hálólati engedélyes veret$ tis~4viselifrje, és a
felügyelő bizottságának tagja a megbízatásának lejártától számított barom évig nem
Iehet más - nem rendszerirányítá_~i, illetve hálózati engedélyes - e törvény szerint
engedélyköteles villamosenergia-ipari vállalkozás vezetŐ állású munkavállalója, vezető
tisztségviselője, illetve felügyelő bizottságának tagja,]

[e)] a [rendszerirányító] rendszerirányítási, illetőleg a hálózati [engedélyes] enged41vesi
tevékenysézct ellátó vállalkozás vezetc állású munkavállalójának, valamint a
rendsTeriranyftási illcigleg hálózati engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti _ZwZé£
yczetőjének munkaszerzYdésébert, illetdlcg megbízási szer~ Sében fi?glalt jogokat ás
kötelezettségeket, a munkabórét és egyéb juttatásait, valamint a munkavégzésének feltételeit,
továbbá a vezető tisztségviselő [és a felügyelő bizottság tagjának] díjazását ügy kelll
meghatározni, hogy a ]vezetY állású munkavállaló a rendszerirányító] rendsze.rirányftási,
illetőleg a hálózata [engedélyes] engedélyesi tevékcnvséetellátó vállalkozás mííködését
befolyásoló döntések meghoz-.fala során a befolyásmentesség és az egyenlő bánásmód
követelményének megfelelt cn járjon el,

d1 a hálözati engedélyes hálózati eniredélycsi tevékeryységet ellátó szervezeti egvséPe
vez+etS'lu`_nek dflazá,ái illetve munkabc rét és egyéb juttatásait nem lehet a vertikálisan integrált
vállalkozó nem sitvitcli vagy elosztói tevékenysbact végző szervezeti egvséte inck
tevékcnysép-étöl öletve azok tevékenységének crcdményesséeétül füQPócn meghatározni

[f)] e) a 27 . §-ban foglalt rendelkelések figyelembevételével az átvitelt, illetve az elosztói
engedélyes befolyásmentesen és a7.z egyenlő bánásmód kbvetelményéneh megfelelően jogosult
meghozni a há.lözat üzemeltetéséhez, fenntartásához és fcjlcsztíséhez szükséges döntéseket,
beleértve az éves ihleti terv keretein belül a napi üzein .viteliel, valatint az ri£viteli, illetve
elosztó vezetékek létesítésével, továbbáá felujitásával kapcsolatos egyedi döntéseket is . A
tulajdonos tsz éves üzleti terv végrehajtása sortra a háJóz~iti engedélyes rés7-ére egyedi utasítást
nem adhat,

[ }] a rendszerirányian befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének
megfelelően jogosult meghozni a rendszcrirányftáslioz szükséges informatikai és távközlési
eszki5ziák, valamint az azokhoz kapcsolódó egyéb eszközt k üzemeltetésére, fenntartására és
fejlesztésére vonatkozó döntéseket. ,A, tulajdonos e álintéseket érintő egyedi utasítást ncrn
adhat .

(4) .A rendszeriráiryftó és a hálózati engedélyes gazdas€cgi társaságokra a G£ . szabályai a
102/A . §-óan foglalt eltérésekkel alkalmazhatöak .
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102/B . § (1) A rcnűszerirányitó, a hálözati engedélyesek, és a szervezett villamosenergia-
PlaO engedclyese hoteles biztosítani, hogy az engedélykötetes tevékenységgel kapcsolatos
információk ós adatok kezelése, továbbítása, más módon hozzáférhetővé tétele, valamint
nyilvánosságra hozatala megfeleljen
a) a jogszabályokban, valamint a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglalt

előírásoknak,
h) az azonos fajta engedéllyel rendelkező engedélyesekkel és fogyasztókkal szentiben az

egyenlő bánásmód követelményének .
(2) Amennyiben a rendszerirányítási, ill.etöleg a hálózati engcdélyesí tevékenységet

vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás végzi, a 13 . § (2) bekezdésében
meghatározr)tt rendelkezések teljesitésc érdekében --- különös tekintettel a jogszabályokban és
a víllamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott adatokhoz és információkhoz vatö
ho7-záférés lehetővé tételére - a vállalkozás kc3teles biztosítani, hogy a más villa.mosencrgia-
ipari engedélyesek egyenlő elbánásban részesüljenek, tekintet néik111 arra, hogy az engedélyes
az integrált víllamosonergia-ipari vállalkozás része vagy más vállalkozás .
(3) A rendszerirányító, valamint a hálózati engedélyesek az e~,yenlü bánásmód

követelményének a vállalkozás működése során történő érvényre juttatása érdekében
k&cIesek megfelelési szabályzatot készíteni cs a Kivatatnak előzetes jóv thagyásra bcnyüjtani .
A szabályzatban foglaltak teljesitc`sének ellenőrzéséről éves megfelelési jelentést kell
készíteni. Az éves megfelelési jelentést nyilvánosságra kell hozni, valamint jóváhagy. sra be
kell nyüjtani a 1-üvatalnak .

(4) A megfelelési szabályzat, valamint az éves megfelelési jelentés meghatározza azokat a
szabályokat és egyéb szűkcéges intézkedéseket, amelyek biztosítják az egyenlő bá .nástnöd
követelményének megfelelő működést, különess tekintettel a 102-102/B . §-okban foglalt
rendelkezések betartására . ,AA megfelelési szabályzatra, valamint az éves megfelelési jelentésre
vonatkozó részletes szabályokat a Konnány rendeletben szabályozza ."

2. .4 Gaz~ági bizvttstig a trxrvényjavaslut M. § -finak az af~ módosításátjavasolja :

50. §

(1) E törvény - a 1(2) és (3) bekezdésben] (2):-(4) bekezdésekben foglalt kiV&c11c1 - 2005.
június 1 jén 14p Hatályba .
(2) E törvény 52. §-a 2005. november 1-jén lép hatályba .
(3) E tarvény 42. §-a, valamint az e ttirv(n_y 43 . §-ával megáílapítatt VET102/A§-a 20016 .

január. 1-lén Léphatályba.
[(3)] 1'l E törvény 53 . §-a 2007. július I jéij lép hatályba.

I(fi)t E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a VET 37. §-áriak e) pontjában a
hivatkozás 28. § (2) bekezdésre, az 57. § (3) bekezdésében a hivatkozás 27 . § (b) bekezdésre
változik .
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3. A Guzdrlsági bizoitsá • a tvfwényjavaslat 51 . § -finak az alábbi új (12) bekezdéssel tárténg
{rieérittrscrt i~ sd g (a favaF~ e#fogadása esetén a § (I2) bekez£f(~~tick szárnozása
(13) hekexrlésre változik) :

„(lZ)A VET-ber1 me hhstarazott sz tb-áiyok alapjáat crr edéll I rende[ke76k2006.ianuár 1-ig
kőtelesek a VET 102 . S-á.nak rnödosít~-bólés a VET 102/A &=ónak beiktatásiból credo, a
tevékenvaégek szóivá sztárára vonatkozó rendelkezéseknek vakimegfelelést biztosítani,
ideértve az ehhez sa,Oksé ess hatósági it edélyek és jóváhagyások beszer7.ését,valarnint_.az
üzletzabálvzatok éc belső;7.ab ily7atc)k módosftását"

Indokolás

A törvényjavaslat az 50. § (1) bekezdése alapján idén június 1.-jén lép hatályba, ami a

törvényjavaslat tárgyalásának lchetQ legszorosabb rnenctrc;ndje esetón is azt jelenti, hogy a

tőrvenyjavaslatot eddig az időpontig el sem lehet fogadni . A trirvényjavaslat 7-árószavazására
várhatóan június 13-án kerül csak sor. l:gy az eredeti rendelkezCs a?t jelenteni, hogy

gyakorlatilag a kihirdetés pillanatára az érintett villsmosencr-gía-ipari vállalatoknak

alkalmazkodniuk kellene az áj szabályozás kővetelményeihcz, és fel kellene készülniük arra,
hogy a kih"ctvrstől r114r a módosított Vet. rendelkezéseinek kell megfelelniük .

Ugyanakkor a törvényjavaslat 42 . §-a és részben 43 . §-a olyan új kovetelinénycket támaszt az

egyes villamosenergia-ipari tevékenységek jogi személyiség szerinti, valamint dt5ntéshozataIi

szGtválasztása tekintetiben, amely egyes esetekben átalakulást, valamely engedélyköteles

tevékenység más vállalatbaa való telepítését, az elikrez szükséges szerződésutódosításokat, a

vagyonátadás technikai lebonyoMását és az engedélyek megfelelő módosításá4 valamífit

üzletszabályzatok és egyes belső szabályzatok módosítását valamint hátas ígi jóváhagyatását

kívánja meg.. E követelményttck nern Ichet néhány nap alatt eleget tenni . Emiatt, és egyúttal

figyelembe véve, hogy a jogalkotási-ól szóló türvtny 11 . § (3) bck4Cezdésc alapján a jogszabály

hatálybalépésének idöpontiát 4y kell meghatározni, hoay kellő idö maradjon a _jogszabály

alkalmazására való felkésztilésre, szükséges a tt)rvéziyjavasiat 50 . §-át olyan értelemben

kiegészíteni, hogy a VET 102 . § mádosltásában, valamint a VET l 029/A. § beiktatásáról szóló

rendelkezésékben foglaltak csak 2006 . ,január 1 ,jén lépnek hatályba, rniktizbcn az átmeneti
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rendelkezásek kazött tisztzni szükséges, hogy a felk6smIlésre, ds a módosítások elvégzdsére
eddig az idűpootig sort kell kerlteni .

Budapest, 2005, május 25 .
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I?ueh Lászlti
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