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Módosító javaslat

Dr. Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnökének

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 :

A törvényjavaslat 16. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk :

16. A VET. 142/B. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép,	 és a VET .
142/B. §-a a (2) bekezdést követően a következő (2a) bekezdéssel egészül ki :

„(1) A miniszter rendeletben állapítja meg az elosztó és az egyetemes szolgáltató álta l
a) a felhasználók vagy az engedélyes igénye alapján külön díj ellenében végezhet ő
szolgáltatások körét és azok díj ait,
b) a felhasználók vagy az engedélyes igénye alapján ingyenesen biztosítandó
szolgáltatások legszűkebb körét ,
c) a felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető
szolgáltatások körét és azok díjait.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti rendelet megalkotása során kikéri az érintett
engedélyesek és a felhasználók reprezentatív érdekképviseleti szerveinek véleményét is .
(2a) Az elosztó és az egyetemes szolgáltató az (I) bekezdés b) pontja szerint i
szolgáltatásokat ingyenesen köteles biztosítani . Az (1) bekezdés b) pontja szerinti
ingyenesen biztosítandó szolgáltatások költsége az árszabályozás során indokol t
költségként nem vehető figyelembe .”
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Indokolás

A módosítás célja, hogy a hatályos szabályozással összhangban a miniszter az egyes
szolgáltatások díjazásával, ingyenessé tételével vagy a szerződés esetén alkalmazandó
díjak ellenében végzendő szolgáltatásokkal kapcsolatban kérje ki továbbra is az érintett
engedélyesek és a felhasználók reprezentatív érdekképviseleti szerveinek véleményét .

Budapest, 2013 . február 26.
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