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Bizotisá i módosi'lá iavuvlat

A Gazd"ági Bizottság a kiázszaWy 94 . § (1) bckczdcsc és 102 . § (1) bekezdése--
alapján vill~os• energiár&' szóIc3 2001 . évi C.,rr tórvény mddosftcrsáról szóló T115720 .
szcrrnxá r~r>>csnyjamsIalhoz a küvetkezES

módosító javaslatot
terjeszti eló :

A Gazdasági bizottság a Wrve nyjavastat 51. § (11) bekezdéVének az alábbi r"-ódos6t64s

javasoia. :

(11) A (9) bekezdés szerint létrcjzozott, illetőleg kijelölt társaságokat ^ a VET szerinti
engedélyeik megszerzésének feltételével - a VET alapján kiadott engedéllyel rende1kezc
alapítóiuk, illető ieg az öket irányító ilyen vállalkozás által a VET szerinti engedélyeik álolaján
fcol.ytatott villantosenergia-ipami tevékenységet érintő jogviszonyai, tekíiitetében az alapítójuk,
illet\,e az őket irányítd vállatkázás jogut4djainak kell tekinteni_ Az új engedélyeknek
megfeieló tarvéyn res

.águtódlás véztehaitása során a VET 66
. § (4)bekezdésére fi.gvclerazncl

kell eljárni, és az nem kortárazhatja a íozutc d társaság<zknak a iogelódd társasá%roktól az-e
-bekezdés szerinti iogutndlás alapján származó , az en~edélvkc teles tevékenvsércek
folytatásáhaa_ kapcsolós szerzs dés,kben me hátárazott jQaít és kbtelezettsézeit . Az átviteli
há_lül teyékenyséahez é5 a közütemi na ykereskedclrni ,tevékenységhez közvetlenül nem
kapcsolódó tevékenységeket é_rintó jo yiszonvok_r,;a e bckczdcs rendelkez el _~net
aik_alm.azandc5k •

Indokolás

A javasolt módosítás a törvényjavaslatban foglalt új követelményeknek valü megfeleléshez

szŰkséges felkészülés elosegítését szolgálja- A törvényjavaslat 42 . §-a mödpsítja a Vet, 102 .
-át, megváltoztatva a jogi s;7,k iclyiség szcríntí szétválasztás szabályait, vagyis azt, hagy

milyen villam.asencrgia-ipari tevékenységek, végezhetők egy vállalkozásban, és ttlely

tevékenységeket szükséges k :ilönálcó társaságokba telepíteni . Az elsásorhan a közüzemi
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nagykereskedelmi engedélyes és az, átviteli hálcizati engedélyes tckintetébcn lényeges

válivztatást előíttí rendelkezés vc grchajtása érdekében létesített - illetőleg, a bel,,e7,dés

szovege szerint létrehozott vagy kijelölt - vállalatok a törvényi clöir ts miatt átveszik az

érintett tevékenység végzéséhez szükséges vagyont, az engedélyek megfelelő módosításával

rnegsrerzik a szid céges engedélyeket, cos az 51 . § (11) bekezdése szerinti jogutódlásai

átveszik a tevékenység végzéséhez kapcsolódóin létrejött szerzc Usáliományt is_ N7-Dksc ges

tisztázni, hogy a tarvényes követelmények érdekében szükséges változtatásokkal kapcsolatos

jogutödlás nem Apafélte-s, nc;ín egyszerűen azt jelenti, hogy a tervény erejénél fogva a

szerzödésckben részes egyik fél személyében változás áll be, hanem hogy e rendelkezést

végre kell hajtani . Ugyaíiakkor azt is szükséges biztosítani, hogy mindez a közüzemi ellátás

blztonsá *át ne befolyásolhassa há& nyosan. Továbbá, rendelkezni szükséges az átviteli

há16zati tevékenységhez illetve a kíizüzerni nagykereskedelmi tevékenységhez közvetlenül

nem kapcsolódó tevékenységeket érintő jogviszonyok esetéről ís, ugyanis a jelenlegi

társaságok érintett tevékenységeivel r sszeliiggésben létesített, de ahhoz nem szorosan

kapcsolódó szerzí5dések esetében - ilyenek lehetnek például a hálózatfejlesztést IehetSví; tevü

hitelek szerte lései - indokolt és szi*séges azt rögzíteni, hogy ne-ín következik be

automatikusan, a tőrvény alapján a jogutódlás . ár güt, hasonlöan szükséges a1t is tisztázni,

hagy a jogutódlás végrehajtásának az új engedélyeknek megfelelő módon kell történnie, nem

pedig a korábbi engedélyeknek. A tevékenységek szétválasztásával létrejövő szabályazási

Modell ugyanis feltételezi a korábbi engedélyekben rnegliatároznttak korrekcióját, az új

szabályozás követelményei miatt és azoknak megfetelócn . A jogutódlás szabályozásában

pedig ezért egyértelművé kell tenni, hogy a jogutödlásnak az új engcdétyekbcn foglaltaknak

megfelelően kell történnie, ne-ím pedig, a korábba szabályozási megoldást tükre zí5 engedélyek

tartalmának megfdele e-n .

Bud-vesi, 2005, május 25 .

Puca Lász16

elnok
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