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Módosító javaslat

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 .* (1) bekezdése és a 102 .* (1) bekezdése alapján az egyes
energetikai témájú törvények valamint az épített környezet alakításáról és védelmér ől
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló T/1935. számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 8 . § (1) bekezdésében a VET. 171. § (5b) bekezdését megállapító
rendelkezésnek az alábbi módosítását javasoljuk :

„(5b) A villamosenergia-termel ők a kötelező átvétel (5a) bekezdés szerint i
meghosszabbítása iránti kérelmüket legkésőbb [2011. január] 2010 . december 31-ig
nyújthatják be a Hivatalhoz, a kérelmet a Hivatal 2011 . [április 15-ig] január 31-ig
elbírálja. A kérelem elbírálásáig a kérelmez ő 2010. december 31-én fennálló értékesítés i
jogosultsága alapján jogosult a kötelező átvétel keretében villamos energiát értékesíteni .
Amennyiben a Hivatal a kérelmet elutasítja, azon termel ők által termelt, 2011 . január 1 -
jét követően a kötelező átvétel keretében értékesített villamos energia vonatkozásában ,
amely termel ők kötelező átvételi rendszerben történ ő értékesítési jogosultsága 2011 .
január 1-jén megszűnt, a Hivatal az átvételi kötelezettség alá es ő villamos energia
átvételéről szóló külön jogszabályban meghatározott, a kötelez ő átvételi rendszerben a
jogszabályi feltételeknek nem megfelelően értékesített villamos energiára vonatkozó
rendelkezések szerint jár el .”

mód 1 1935



Indokolá s

A módosító javaslat célja, hogy rövidítse azt az id őszakot, amelyben bizonytalan, hog y
a kérelmező jogszerűen vesz részt a kötelező átvételi rendszerben 2011 . január 1-jétő l .
A módosító javaslatban meghatározott határidő elegendő lehet arra, hogy a Magyar
Energia Hivatal — a szolgáltató, ügyfélbarát közigazgatás célkit űzésnek megfelel ően —
meghozza a szükséges határozatokat .
Az érdekeltek számára pedig fontos, hogy a kérelmüket minél hamarabb benyújtsák a
Magyar Energia Hivatalhoz, így a határid ő rövidítése megfelelő ösztönző lehet
számukra.

Budapest, 2010 .december.13 .
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