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

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 51 . §-ának rendelkezéseit az alábbiak szerint javasoljuk módosítani :

"51 . § (1) [Az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóknak
nem értékesíthet villamos energiát .] Az egyetemes szolgáltatásra jogosult villamosenergia-
kereskedelmi engedélyes az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó feltételek szerint kizárólag az
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóknak értékesíthet villamos energiát .

(2) Az egyetemes [szolgáltatót] szolgáltatásra jogosult villamosenergia-kereskedelmi engedélyest az
üzletszabályzatban meghatározott általános szerződési feltételekkel, határozatlan tartamú szerződés
megkötésére irányuló szerződéskötési kötelezettség terheli .
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(3) A lakossági fogyasztók, valamint a kisfeszültségen vételező 3*25 A-ná1 nem nagyobb csatlakozási
teljesítményű felhasználók jogosultak egyetemes szolgáltatás keretében villamos energiát vásárolni .

(4) Nem köteles az egyetemes szolgáltatásra jogosult villamosenergia-kereskedelmi engedélyes a
szerződés megkötésére, ha a fogyasztónak az egyetemes szolgáltatásra jogosult villamosenergia-
kereskedelmi engedélyessel vagy elosztói engedélyessel szemben fizetési kötelezettségének oly_
módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett villamos energia, vagy rendszerhasználati
díjtartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű
minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven
napon keresztül fennállt .

(5) A (4) bekezdésben meghatározott tartozás megfizetésére vonatkozó igazolási kötelezettség a
fogyasztót terheli. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult villamosenergia-kereskedelmi engedélyes,
valamint az elosztói engedélyes jogosult a fogyasztói igazolás utólagos ellenőrzésére .
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(6) Az e yetemes szolgáltatásra jogosult villamosenergia-kereskedelmi engedélyes a fogyasztóval
szemben fennálló szerződését felmondhatja, ha tudomást szerez arról, hogy a vele szerződéses
viszonyban álló fogyasztónak a (4) bekezdésben meghatározott mértékű és időtartamot meghaladó
tartozása áll fenn bármely kereskedővel, vagy elosztói engedélyessel szemben .

[4] (D Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződés tartalmát, megszűnésének eseteit a Kormány
rendeletben határozza meg ."

Indokolás

A módosító javaslat lényegi eleme, hogy az EU irányelvvel összhangban a törvény az egyetemes
szolgáltatás nyújtását kizárólag villamosenergia-kereskedelmi engedélyes számára tegye lehetővé . A
törvényben tehát az egyetemes szolgáltató kifejezés helyett az egyetemes szolgáltatást nyújtó
kereskedő megnevezést szükséges használni. Ennek megfelelően az egyetemes szolgáltatás nyújtására
jogosító engedélyt az előírt többletfeltételekkel rendelkező (esetlegesen nagyobb alaptőke és
biztosíték, ügyfélszolgálati helyek és számlázás rendelkezésre állása, stb .) és a feltételeket vállaló
villamosenergia-kereskedelmi engedélyesek - a jelenlegi határkeresztező kereskedelmi engedélyhez
hasonló módon - második engedélyként szerezhetik meg . Ennek megfelelően szükséges módosítani a
törvényjavaslat 51 . § (1) bekezdését, ugyanis mivel az egyetemes szolgáltatás nyújtására vonatkozó
engedély megszerzésének előfeltétele a villamosenergia-kereskedelmi engedély megszerzése, így nem
kizárt (sőt szükségszerű), hogy a villamosenergia-kereskedelmi engedélyes szabadpiaci fogyasztóknak
is értékesítsen villamos energiát, értelemszerűen nem az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó
feltételekkel .

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult villamosenergia-kereskedelmi engedélyes szerződéskötési
kötelezettségének korlátozása elengedhetetlen mind az ellátásbiztonság, mind pedig a jogkövető
fogyasztói csoport érdekeinek védelmében . A módosító javaslat azt a helyzetet kívánja elkerülni, hogy
a szolgáltatást díjfizetés nélkül igénybe vevő fogyasztók miatt felmerült veszteséget a jogkövető
fogyasztóknak kelljen a villamos energia árában megfizetniük . Így a javaslat lényegében a társadalmi-
fogyasztói kockázatközösség racionalizálását hivatott biztosítani .
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