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

bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes

törvények módosításáról szóló T/10679. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjeszti elő :

1. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 36 . §-át követően a
törvényjavaslatnak az alábbi új alcímmel és az alábbi új 37. §-sal történő kiegészítését
javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat további §-aina k
számozása értelemszerűen változik):

„A villamos energiáról szóló 2007 . évi LXXXVI. törvény módosítása

37.§
A villamos energiáról szóló 2007 . évi LXXXVI . törvény ( továbbiakban: VET) 142. §-aa
következő (14) bekezdéssel egészül ki :

„(14) Az Szt . általános szabályaitól eltérően a (2Jbekezdés szerinti rendeletben rögzített éves
árkorrekciós mechanizmus alapján keletkező, az átviteli rendszerirányítónak járó, a következő
évek díjaiban elismerendő különbözeteket az átviteli rendszerirányító köteles az éve s
beszámolójának mérlegében aktív időbeli elhatárolásként szerepeltetni, köteles továbbá az
átviteli rendszerirányító éves beszámolójának mérlegében az átviteli rendszerirányítótóla
következő évek díjaiban elvonandó különbözeteket a határkeresztező aukcióból származó
bevételeinek a tárgyévi, az átviteli-rendszerirányítási díjban a következő évben figyelembe
vett bevételeivel együtt passzív időbeli elhatárolásként szerepeltetni . E rendelkezés hatályb a
lépését követően az átviteli rendszerirányító köteles e bekezdés szerint végezni az éve s
beszámoló zárását akkor is, ha a beszámoló a hatályba lépést megel őző tárgyévre
vonatkozik.'



2. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 47. §-ának az alábbi új (25)

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

„(25) A VET e törvény 37 . §-ával megállapított 142 .	 (14) bekezdésében foglalt rendelkezést
az átviteli rendszerirányító a 2009 . évi éves beszámoló zárása során már alkalmazhatja.”

Indokolá s

A rendszerhasználati díjakról szóló miniszteri rendeletben rögzített árkorrekció s
mechanizmus okán a számvitelrő l szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban : Szt.) általános
logikájától eltérő módon szükséges a határkeresztező kapacitás aukcióiból származó bevételek
számviteli kezelését, feltüntetését végezni az átviteli rendszerirányító éves beszámolóiban . A
villamos energiáról szóló 2007 . évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 103. §-a
kimondja, hogy „a villamosenergia-ipari vállalkozások beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségére, a beszámoló összeállítására, a könyvek vezetésére, valamint a
nyilvánosságra hozatalra és közzétételre a számvitelről szóló 2000. évi C . törvény (a
továbbiakban: Szt .) rendelkezéseit az e törvény szerinti eltérésekkel kell alkalmazni” .

Az egymással ellentétes tartalmú el őírások konkurálásának, és a ezzel járó
jogbizonytalanságnak az elkerülése céljából, annak érdekében, hogy a VET felhatalmazás a
alapján hozott miniszteri rendeletben megállapított árkorrekciós mechanizmussal összhangban
– az alkalmazott gyakorlatnak megfelel ően – az Szt . általános szabályaitól eltérő módon, de
kétség kívül jogszerűen történjen a rendszerhasználat díjakra, határkeresztez ő kapacitás
aukcióból származó bevételekre vonatkozó korrekciós tételek aktív, illetve passzív időbel i
elhatárolásként való feltüntetése az átviteli rendszerirányító éves beszámolóiban, szükséges a
VET-ben, mint lex specialisban az általános számviteli szabályoktól eltérő eljárásrendet
elő írni . Az egyértelműséget és a jogalkalmazást segíti, hogy e speciális szabályoknak
megfelelően kell készíteni a hatályba lépést megel őző tárgyévre vonatkozó, de a hatályba
lépést követő időpontban elvégzett beszámoló zárását .

A módosítás lehetővé teszi, hogy az állami tulajdonos felé kiszámítható módon történjen a z
osztalék kifizetése, kiszámítható módon történjen a társasági adófizetés a költségvetés felé ,
ugyanakkor a fejlesztésekhez szükséges forrásokhoz jutás feltételeiben se következzen b e
negatív változás .

A módosítás elmaradásával az átviteli rendszerirányítónak jelentős többlet társasági és
iparűzés adó befizetési kötelezettsége keletkezne a 2009 . és 2010. évben, amely várhatóan
elismerésre kerülne a 2010. és 2011 . év rendszerhasználati díjaiban, ezáltal jelent ős
villamosenergia-áremelkedéshez vezetne . Hosszabb távon ez a tarifákban elismert ipar űzési
adó ingadozása hatna a villamos energia árának egyébként nem szükségszer ű ingadozására.

Budapest, 2009 . október 21 .
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