
HivatAÍ a

SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI
BIZOTTSÁG

r()(666

.rke ett : 2011 NOV 1 .

Bizottsági módosító javaslat

Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a Magyarország
2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/4656. számú
törvényjavaslathoz a Számvevőszéki és költségvetési bizottság a következ ő

módosító javaslato t

terjeszti elő .

1. A törvényjavaslat az alábbi új 42 . címmel és 42 . §-sal egészül ki, a további pontok é s
§-ok számozása értelemszerűen módosul :

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

42. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 161 .§ (3) bekezdés helyébea
következő rendelkezés lép :

(Afelügyeleti díj éves mértéke :)

„(3) A Hivatal részére felügyeleti tevékenységéért az engedélyesek felügyeleti díjat
kötelesek fizetni, 	 amelynek mértéke az engedélyes tevékenysége előző évi nettó
árbevételének 0,06%-a. Ha a tárgyévet megelőző évben az engedélyesnek nem volt nettó
árbevétele, vagy nem volt teljes évre vonatkozó nettó árbevétele, akkor éves felügyeleti dí j
előleget kell fizetni, amelynek mértéke a tárgyévre vonatkozó üzleti	 tervben az
engedélyköteles tevékenységből elérni tervezett nettó árbevétel 0,06%-a. Amennyibena
tárgyév tényleges nettó árbevétele nem azonos az üzleti tervben tervezettel, a különböze t
0,06%-ával a tárgyévet követő évben a fizetendő felügyeleti díj mértékét megfelel ően
módosítanikell . '

2. A törvényjavaslat az alábbi új 43 . címmel és 43 . §-sal egészül ki, a további pontok é s
§-ok számozása értelemszerűen módosul :



„43. A távhőszolgáltatásról szóló 2005 . évi XVIII. törvény módosítása

43 . §. A távhőszolgáltatásról szóló 2005 . évi XVIII . törvény 5 . § (2) bekezdés helyébea
következő rendelkezés lép :

A elü	 eleti díj éves mértéke:)

„(2)A Hivatal működését saját bevételeiből fedezi . A Hivatal részére felügyeleti
tevékenységéért a hatáskörébe tartozó engedélyesek felügyeleti díjat kötelesek fizetni .,
amelynek mértéke az engedélyes tevékenysége előző évi nettó árbevételének 0,06%-a .”

Indokolá s

A Magyar Energia Hivatal (továbbiakban : Hivatal) az energiaszektor felügyeletét ,
szabályozását - beleértve az árszabályozás miniszteri el őkészítését, valamint a saját
hatáskörben való árszabályozást -, továbbá a nemzetközi és Európai Uniós szervezetekbe n
való tagságból fakadó feladatait az energiaszektorban működő engedélyesek felügyeleti
díjaiból és az igazgatási szolgáltatási díjakból fedezi .

A Hivatal a központi költségvetésbe csak befizető, fő bevételi forrása éppen a felügyelet i
díjakból származik . A felügyeleti díj emelésére az új villamos energiáról szóló törvény (2007 .
évi LXXXVI. tv.) megalkotása óta egyszer sem került sor . Az időközben bekövetkező
infláció, a Hivatal nemzeti és nemzetközi szinten megvalósuló többletfeladatainak val ó
megfelelés, valamint a központi költségvetésbe utalt nagy összeg ű befizetések a felügyeleti
díjak mértékének felülvizsgálatát tették szükségessé . Megállapításra került, hogy mindeze n
indokok alapján a felügyeleti díj 0,01%-os emelése elkerülhetetlenné vált .

A Hivatalt terhelő kormányzati és nemzetközi elvárásokból fakadó többletfeladatok - a z
ésszerű és takarékos gazdálkodásunk ellenére is - rendkívül jelentős kiadásokkal járnak .

A Hivatalnak a jelenlegi feladatain felül az alábbi többletfeladatokat kell ellátnia a jöv őben:

2012. január 1-jétől egy kézben összpontosul a teljes nemzeti energiastatisztika,
melynek felelőse a Hivatal lesz ;
a Széll Kálmán Terv egyik fő célkitűzése a rezsiköltségek szinten tartása, melynek
biztosításához hatósági árképzés szükséges . Ennek részeként a Hivatal feladata a
hatósági árra vonatkozó javaslattétel a Minisztérium felé . A hatósági ármegállapítás
2011 nyarától a távhő-szolgáltatók és távhő-termelők által alkalmazott árakra i s
kiterjed. Ezzel összefüggésben a Hivatalnál új főosztály felállítása vált szükségessé,
amely mintegy 300 új engedélyes tekintetében jár el ;

- az egységes európai energiapiac és a regionális piacok kialakítása új feladatokkal jár a
hatóságok számára, amely további engedélyezési (pl . interkonnektorok) és felügyeleti
szerepet (pl . tőzsde felügyelete) ró a Hivatalra ;

- a 2011 . szeptemberében elfogadott, az energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról
(REMIT) szóló uniós rendelet a nagykereskedelmi energiapiacokra vonatkozóan
piacfelügyelettel kapcsolatos kötelezettségeket ír el ő a nemzeti hatóságok számára . A
rendelet alapján a Hivatalnak számos feladata keletkezik az ACER-rel való szoro s
együttműködési kötelezettség teljesítése miatt ;



- a 2009-ben elfogadott harmadik energia-csomag szerint a vertikálisan integrál t
társaságok tevékenység szétválasztásra vonatkozó alternatívái közül Magyarország az
ITO-modellt fogadta el . Az ITO-modell alkalmazása során az EU Bizottság az
eddigieknél sokkal szigorúbb felügyeletet ír elő a szabályozó hatóság részére;

- az Unió klímapolitikai céljainak teljesítése érdekében az új energiahatékonyság i
irányelvtervezet további kötelezettségeket hárít a Hivatalra, többek között egy
energetikai adatbank kialakítását és folyamatos működtetését írja el ő ;

- a megújuló energia hasznosítást ösztönző új támogatási rendszer (METÁR) tekintette l
a fogyasztók teherviselő képességére, valamint az extraprofit szerzés elkerülése
érdekében kiemelt céljának tekinti a támogatások jogszerűségének ellenőrzését, a
fenntarthatósági kritériumok érvényesülésének biztosítását . A célok eléréséhez
szigorúbb ellenőrzések lefolytatása szükséges, mely elvégzése ugyancsak jelent ős
többletterhet ró a Hivatalra;

- a Hivatal rendkívül nagy számú panaszügyben jár el, ami a felhasználó k
engedélyesekkel szembeni vitás kérdéseire vonatkozik . Ezek száma, súlya,
összetettsége az elmúlt 2 évben jelentősen megemelkedett, s ezen eljárások során
nincs sem felügyeleti díj, sem pedig igazgatási szolgáltatási díj . Ezen feladato k
ellátásával kapcsolatban felmerült költségek tehát az általános felügyeleti díjból, s a z
egyéb jogcímen fizetend ő igazgatási szolgáltatási díjból finanszírozható .

Budapest, 2011 . november 16 .
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