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Módosító javaslat

Dr. Kövér László úr ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 .* (1)
bekezdése és a 102 .§ (1) bekezdése alapján a szociális közműszolgáltatás kialakítása
érdekében egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/10094 számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő .

1 . A javaslat 34. § módosítását az alábbiak szerint javasoljuk:

34. A Get . a következő 1468.§-146/E. §-sal egészül ki :

„1468. § (1) E törvénynek a szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egye s
energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló [2012 .] 2013 . évi. . . . törvénnyel (a
továbbiakban: Mód. 2. törvény) megállapított 63 . (5) bekezdésében foglaltaknak az
engedélyeseknek a Mód. 2. törvény hatálybalépését követő 6 hónapon belül eleget kell
tenniük. Az engedélyeseknek a Mód. 2. törvény hatálybelépésekor működtetett
ügyfélszolgálataikat, amelyeket a Mód . 2. törvény 63/B. § (5) bekezdése alapján más
ügyfélszolgálattal kell felváltaniuk az e törvénynek a Mód. 2 . törvénnyel megállapított 63 . '
(5) bekezdés szerinti ügyfélszolgálataik megnyitásáig fenn kell tartaniuk.
(2) E törvénynek a Mód. 2. törvénnyel megállapított 63/B . §-ában foglaltaknak az
engedélyeseknek a Mód. 2. törvény hatálybalépését követ ő 6 hónapon belül eleget kell
tenniük.

146/C. (1) A Mód. 2. törvény hatálybalépését követően azon engedélyesek, amelyek
tekintetében rendszerhasználati díj vagy egyetemes szolgáltatói ár kerül megállapításra a
63/B. §-ban foglaltak kivételével a tevékenységüket nem szervezhetik ki .
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyesek Mód . Z. törvény hatályba lépésekor hatályo s
kiszervezési tárgyú szerződései nem módosíthatók . A szerződő felek ezzel ellentétes
megállapodása semmis.
(3)Az (1) bekezdés szerinti engedélyesek kötelesek a Mód . 2. törvény hatálybalépését követő
6 hónapon belül megszüntetni azokat a kiszervezési tárgyú szerz ődéseiket, amelyeket kapcsolt



vállalkozásaikkal kötöttek. A Mód. 2. törvény hatálybalépését követő 6 hónapot követően az
(1) bekezdés szerinti engedélyesek kapcsolt vállalkozásához kiszervezett tevékenységgel
kapcsolatos költségek az árszabályozás során nem vehet ők figyelembe .

146/D. E törvény Mód. 2. törvénnyel megállapított 100. §-a szerinti, profil alapú elszámolás
esetén a felhasználó kérésére biztosítandó negyedévente történő mérőberendezés-leolvasás -
az e törvény 142 . (1) bekezdés szerinti mintaprojektek kivételével — okos mérésre alkalma s
mérőberendezéssel történő leolvasás nem váltja ki .

146/E. A Mód. 2. törvénnyel az engedélyesekre megállapított új kötelezettségek engedélyesek
általi teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségeket a Hivatal az árszabályozás során nem
veszi figyelembe ."

INDOKOLÁS

A módosítás pontosító jellegű .

Dr . Szekeres Imre
MSZP

Dr. Józsa István
MSZP
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