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A Gazdasági és informatikai bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1 )

bekezdése alapján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXL törvény hatálybalépéséve l

és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő
törvénymódosításokról szóló T/9354. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 395. §-ának az alábbi új (8)

bekezdéssel történő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a §
további bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik) :

„(8) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133 . § (1) bekezdésének 3. pontj a
helyébe a következő rendelkezés lép, egyidej űleg a bekezdés a következő 11 . ponttal egészül
ki :

/Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg /

„3 . az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások képzését, annak id őszakonkénti
változását, az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó árképletet és alkalmazási feltételeit ,
az átalánydíjas fogyasztás elszámolásának részletes szabályait, valamint az egyeteme s
szolgáltató által benyújtandó árváltoztatási javaslatot megel őzően alkalmazandó tételes indul ó
árszabásokat,”

„11 .	 a	 teljesítmény- vagy kapacitás-túllépés	 esetén fizetendő pótdíj kiszámítására,
meghatározására, valamint a fogyasztási igénybejelentés alapján történ ő elszámolásra
vonatkozó szabályokat .”'

Az Országgyűlés
Gazdasági és informatikai bizottsága



2. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 422 . §-ának az alábbi új (3)
bekezdéssel történő 	 kiej'észítésétjavasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a §
további bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik) :

„(3) A 395. § (8) bekezdése 2009 . július 1-jén lép hatályba . ”

Indokolá s

A módosító javaslat célja, hogy a földgázpiaci modellváltás végrehajtásához szükséges
rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazó rendelkezéseket megállapítsa .

Az új modell szerinti árképzési rendszerben az egyetemes szolgáltató tesz javaslatot a
jogszabályi előírásokkal összhangban képzett, általa alkalmazni kívánt árakra . Az egyetemes
szolgáltatók javaslata és az új modell szerinti működés kezdete közötti időszakra azonban
szükséges induló árak megállapítása tételesen .

Budapest, 2009 . június 10 .
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