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Az Országgyűlés
Gazdasági és informatikai bizottsága

Bizottsági módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszony,
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Gazdasági és informatikai bizottság a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102. §-ának
(1) bekezdése alapján a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló T/6308. számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslatnak az alábbi új 12 . §-sal
kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat tovább i
ainak számozása értelemszerűen változik) :

„12. § (1) A Thtv. 38 . § (5) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következ ő rendelkezés
lép :

„(5) Abban az estben, ha a távhővel ellátott épületben lévő , külön tulajdonban és külön
használatban álló é ületrészben kívánják a távhő i én bevételét me szüntetni az épületrés z
tulajdonosa és a felhasználó közösen kezdeményezheti az általános közüzemi szerződés
módosítását, ha együttes feltételként :”

(2) A Thtv. 38. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki :

„(8) Amennyiben a felhasználó a távh ővel ellátott épületben lévő , közös tulajdonban és közö s
használatban lévő épületrész fűtését meg kívánja szüntetni, és ez a közüzemi szerződés
módosítását teszi szükségessé, a szerződés módosítására vonatkozó igényt a távh őszolgáltató
nem utasíthatjael.”

Indokolás

A módosító javaslat célja, hogy törvényi szinten rögzítse annak a lehet őségét, hogy a távh ővel
ellátott épületekben a felhasználók, a tulajdonostársak közössége dönthessen arról, hogy
milyen mértékben kívánják a közös tulajdonban és közös használatban lévő épületrészeket
fűteni, és ezzel költségcsökkenést elérni .
A módosításnak els ősorban azokban a szerződéses viszonyokban lehet jelentősége, ahol a
távhőszolgáltató részére a társasház a közös tulajdonban álló helyiségek fűtéséért külön
számláz alap- és hődíjat .



Ilyen esetekben a társasház számára – megfelel ő szigetelés esetén – jelentős megtakarítást
eredményezhet, ha kezdeményezheti a közös tulajdonban álló helyiségek fűtésének
megszüntetését és ezzel kapcsolatban a közüzemi szerz ődés módosítását.
A módosító javaslat e célnak megfelelően egyfelől pontosítja a Thtv . 38 . § (5) bekezdésének

felvezető szövegét, amelyben kimondja, hogy a 38 . § (5) bekezdésében meghatározot t
feltételek teljesítését kizárólag a külön tulajdonban és külön használatban álló épületrészek

esetében kell alkalmazni a távhő igénybevételének megszüntetéséhez.
A módosító javaslat ugyanakkor egy új (8) bekezdéssel is ki kívánja egészíteni a Thtv . 38. §-
át, amelyben rögzíti, hogy a közös tulajdonban és közös használatban lévő épületrészek
esetében, ha a felhasználó meg kívánja szüntetni ezen épületrészek fűtését, és ehhez

szükséges a közüzemi szerződésének módosítása, akkor a szerződés módosítására vonatkozó

igényét a szolgáltató nem utasíthatja el .

Budapest, 2008 . október 29 .
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