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Tisztelt Elnök Asszony!

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

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat 101 . § c) és d) pontjait az alábbiak szerint javasoljuk módosítani :

/101. § A 100. §-ban megfogalmazott függetlenség biztosításához legalább a következő követelmények
teljesítése szükséges:/

"c) Az átviteli rendszerirányítási, illetőleg az elosztási tevékenységet ellátó gazdasági társaságnak Gt .
21 . §-ában meghatározott vezető tisztségviselője, a Gt . 32. §-a szerinti cégvezetője a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992 . évi XX11 . törvény 188. §-ában meghatározott vezető állású
munkavállalója[, felügyelő bizottsági tagja, valamint a gazdasági társaság engedélyesi
tevékenységet ellátó szervezeti egységének vezetői] munkafeltételeit, hatásköreit, beszámolási
kötelezettségeit oly módon kell kialakítani és rögzíteni, hogy a független döntéshozatal biztosított
legyen .

d) A c) pontban meghatározott személynek nem lehet társasági részesedése a rendszerirányítási,
illetőleg elosztó hálózati engedélyesi tevékenységet ellátó gazdasági társaságon kívül e törvény
szerint engedélyköteles villamosenergia-ipari tevékenységet folytató gazdasági társaságban[,
annak kapcsolt vállalkozásában,] nem lehet ilyen gazdasági társaság vezető tisztségviselője,
továbbá nem létesíthet ilyen gazdasági társasággal munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyt."

2. A törvényjavaslat 101 . § g) pontját az alábbiak szerint javasoljuk módosítani :
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Módosító javaslat



/101. § A 100. §-ban megfogalmazott függetlenség biztosításához legalább a következő követelmények
teljesítése szükséges:/

„g)A hálózati engedélyes vezető tisztségviselője, cégvezetője[, felügyelő bizottsági tagja] és vezető
munkavállalója díjazását, illetve munkabérét és egyéb juttatásait nem lehet a vertikálisan integrált
vállalkozás nem átviteli rendszerirányítói vagy elosztói tevékenységének eredményességétől
függően meghatározni ."

Indokolás

A szervezeti és döntéshozatali szétválasztásra (management unbundling) vonatkozó szabályok célja a
hálózati tevékenység döntési függetlenségének biztosítása oly módon, hogy ugyanazon személyek
nem lehetnek döntéshozatali helyzetben más engedélyesi tevékenységi körben . Mindezekre tekintettel
indokolatlan a személyi szétválasztási szabályok felügyelő bizottsági tagokra való kiterjesztése,
ugyanis mind a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései, mind pedig a gyakorlat alapján a
felügyelő bizottság ellenőrzési tevékenységet végző testület, amelynek tagjai a cégjogi szabályok
értelmében egyáltalán nem vehetnek részt a társaság mindennapi tevékenységének operatív
irányításában, illetve az üzleti döntések meghozatalában .

A hálózati tevékenység döntési függetlenségének biztosítása érdekében szintén indokolatlan és
szükségtelen a szétválasztási szabályok kiterjesztése a nem engedélyesi tevékenységet végző kapcsolt
vállalkozások vezető állású dolgozói, testületi tagjai vonatkozásában .

Ez a szabályozás ellentétes a magyar energia-szektorban tulajdonnal rendelkező számos cég vállalati
és anyaországi gyakorlatával, és eddig sem ez okozott problémát . Velük szemben barátságtalan is
lenne ez a szabályozás, nemcsak indokolatlan. Nem ez az útja az ő regulázásuknak. Amennyiben
indokolt volna, úgy az egyéb hasonló ágazatokra is ki kellene terjeszteni (pl . gázszolgáltatás,
távközlés) .
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