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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján a villamos energiáról szóló T/3088. számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 141 . §-át az alábbiak szerint javasoljuk módosítani :

"141 . § (1) A villamosenergia-rendszer használatért

a) átviteli-rendszerirányítási díjat,

b) rendszerszintű szolgáltatások díját,

c) elosztási díjat

(a továbbiakban együtt : rendszerhasználati díjak) kell fizetni . Az egyes rendszerhasználati díjak [a díj
alapjául szolgáló költségszerkezetnek megfelelő díjelemekből] több díjelemből állhatnak .

[(2) Az (1) bekezdés szerinti díjak mértékét a miniszter tételesen, országosan egységesen
rendeletben állapítja meg .]

[(3)] (2ZA rendszerhasználati díjaknak meg kell felelniük az átláthatóság, az arányosság és a
megkülönböztetés-mentesség elvének .

[(4)] (D A rendszerhasználati díjakat a hatékonyan működő engedélyes vállalkozás(ok) indokolt
működési és tőkeköltsége, illetve összehasonlító elemzések alapján kell meghatározni . Az indokolt
költségek meghatározásának módjá[ró1]t a Hivatal [módszertani útmutatót ad ki] irányelvben
határozza meg. Az [módszertani útmutató] irányelv kidolgozása során a Hivatal kikéri az érintett
engedélyesek véleményét is . Az indokolt költségek mértékét a Hivatal honlapján teszi közzé .

[(5) A rendszerhasználati díjakra vonatkozó szabályozást a legkisebb költség elvének érvényre
juttatása érdekében úgy kell megállapítani, hogy a szabályozás által érintett engedélyeseket
gazdálkodásuk hatékonyságának, és az általuk nyújtott szolgáltatás minőségének folyamatos
javítására ösztönözze. Ennek részletes szabályairól a Hivatal módszertani útmutatót ad ki . A
módszertani útmutató kidolgozása során a Hivatal kikéri az érintett engedélyesek véleményét
is .]

(4) A legkisebb költség elvének érvényre juttatása érdekében olyan hatósági szabályozást kell
kialakítani, amely a szabályozás által érintett engedélyesek gazdálkodási hatékonyságának, és az
általuk nyújtott szolgáltatás minőségének folyamatos javítására ösztönöz . Ennek részletes szabályait a
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Hivatalirányelvben határozza meg . Az irányelv kidolgozása során a Hivatal kikéri az érintett
engedélyesek véleményét is .

[(6) Az elosztási díjból származó árbevételt az elosztói engedélyesek között az indokolt költségek
arányában kell megosztani. Ennek érdekében az engedélyesek között szükség esetén - külön
jogszabályban meghatározott módon, a rendszerhasználati díjakkal együtt kihirdetett
kiegyenlítő fizetéseket kell végrehajtani .]

(5) Az elosztási díiat

a) elosztónként, vagy

b) országosan egységesen

kell (lehet) meghatározni .

[(7)] (6) Az engedélyesek az (1)- [(6)] (5,) bekezdésekben foglaltaknak megfelelően kötelesek az
általuk alkalmazandó rendszerhasználati díjakra javaslatot tenni, és azt a Hivatalhoz benyújtani .

[(8)] (7) A Hivatal az általa [előkészített,] meghatározott [a] rendszerhasználati díjak[r]at és
alkalmazásuk feltételei[re]! [vonatkozó előterjesztést] honlapján nyilvánosságra hozza és
kezdeményezi a miniszternél a rendelettel történő kihirdetésüket .

[(9)] (8)_A rendelet kiadására jogosult miniszter a Hivatal előterjesztését elfogadja, vagy elutasítja . Az
előterjesztés

a) elfogadása esetén a miniszter a Hivatal által meghatározott rendszerhasználati díjakat a Hivatal
előterjesztését követő 30 napon belül rendelettel hirdeti ki,

b) elutasítása esetén a miniszter az elutasítás tényét és indokolását [az elutasító döntés
meghozatalát] a Hivatal előterjesztését követő 15 napon belül nyilvánosságra hozza .

[(10)] (9) A kihirdetett rendszerhasználati díjakat legmagasabb áraknak kell tekinteni . A legmagasabb
ártól lefelé megkülönböztetés-mentesen, előre nyilvánosságra hozott módon el lehet térni.

(10) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben az elosztási díjból származó árbevételt az elosztói
engedélyesek között az indokolt költségek arányában kell megosztani . Ennek érdekében az
engedélyesek között szükség esetén- külön iogszabályban meghatározott módon, a rendszerhasználati
díjakkal együtt kihirdetett- kiegyenlítő fizetéseket kell végrehajtani .

(11) Az elosztók által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhető egyéb
szolgáltatások körét és annak díjait külön jogszabály állapítja meg .

(12) A rendszerhasználati díjakra vonatkozó előírások betartását a Hivatal ellenőrzi .

[(13) A rendeleti kihirdetést követő 60 napon belül bármely érdekelt fél kezdeményezheti a
Hivatalnál a rendszerhasználati díjak felülvizsgálatát. Amennyiben a felülvizsgálat eredménye
alapján indokolt, a Hivatal kezdeményezi a rendszerhasználati díjak módosítását .']
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Bencsik János
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Indokolás

A törvényjavaslat egy korábbi verziójában már szereplő megoldás elfogadásával az egyes szolgáltatók
ügyfelei a hálózati tarifákban csak az ellátásukhoz valóban szükséges díjat fizetnék ki országosan
eltérő tarifák formájában, melyek eltérés a azonban várhatóan nem lenne szignifikáns . .

Ezzel szemben a megváltoztatásra javasolt verzió - hasonlóan a jelenlegi szabályozáshoz - a
gazdaságosabban működő szolgáltatok felé a fogyasztók által eszközölt többlet befizetéseket
alkotmányos szempontból aggályos módon a kevésbé hatékony szolgáltatókhoz csoportosítja át
indokolatlan terhet okozva ezzel a lakossághnak .

Dr . Latorcai János
Kereszténydemokrata Néppárt


	page 1
	page 2
	page 3

