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Módosító javaslat
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 173 . §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul, illetve a 173 . § a következő
új (2) bekezdéssel kiegészül, és ezzel egyidejűleg a bekezdések számozása (2) -(6)-ról (3)-(7)-re
változik :

"173. § (1) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók közüzemi szerződéseiben a közüzemi
szolgáltató helyébe, illetve legfeljebb egy éves időtartamra az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult
fogyasztók közüzemi szerződésébe a 175. § (1) bekezdése c) pontjának megfelelően beadott kérelmek
alapján - az e törvény 90. §-a szerinti egyetemes [szolgáltatói] szolgáltatásra nyújtására vonatkozó
engedély megszerzésének feltételével - a villamos energiáról szóló 2001 . évi CX. törvény szerinti
közüzemi szolgáltatói engedélyes működési engedélyében meghatározott szolgáltatási területével
azonos területen történő egyetemes szolgáltatás nyújtására köteles egyetemes [szolgáltató]
szolgáltatásra jogosult villamos energia kereskedelmi engedélyes lép .

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem korlátozzák az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult
felhasználók azon jogát, hogy az (1) bekezdésben meghatározott időtartam lejártát megelőzően
felmondják jogviszonyukat az eKyetemes szolgáltatásra jogosult villamosenergia-kereskedelmi
engedélyessel. Az (1) bekezdésben meghatározott időszak lejártát követő időszakra vonatkozóan az
engedélyes legkésőbb a hivatkozott időszak letelte előtt egy hónappal köteles villamosenergia-
vásárlási szerződéskötésre ajánlatot tenni ."

Indokolás

Ez a módosítás a fogyasztót védi egy évig, és ez által megfelelő lehetőséget biztosít számára az
átálláshoz. Az ellátásbiztonságra is tekintettel célszerű a törvény hatályba lépését megelőzően
közüzemben vételező, de a törvény alapján egyetemes szolgáltatásra nem jogosult fogyasztók számára
türelmi időt biztosítani az új piaci viszonyokhoz való alkalmazkodásra . Ennek megfelelően a törvény
alapján a korábbi közüzemi, de egyetemes szolgáltatásra már nem jogosult fogyasztók egy éves



időtartamra az egyetemes szolgáltatást nyújtó kereskedőnél maradhatnak a közüzemből örökölt
szerződéses feltételekkel . A villamos energia ellátásért az egyetemes szolgáltatás nyújtására jogosult
villamosenergia-kereskedelmi engedélyes egyetemes szolgáltatásra alkalmazott árait kell
megfizetniük. A javaslat egyúttal figyelemmel van arra is, hogy az országosan érintett mintegy
félmillió fogyasztó jelentős igényének kielégítéséhez éves szerződések megkötése indokolt .
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