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2013. évi CLXXXVIII. törvény
az egységes közszolgáltatói számlaképről1
Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a
közüzemi szolgáltatási területeken való egységes, érthető és átlátható számlakép megteremtése
érdekében, figyelemmel a rezsicsökkentési törekvésekre és szabályozásokra, a villamos energia és a
földgáz egyetemes szolgáltató, a villamos energia és földgázelosztó, a távhőszolgáltató, a
víziközmű-szolgáltató, a hulladékgazdálkodási és a kéményseprő-ipari közszolgáltató által
kibocsátott számlák számlaképének formai és tartalmi meghatározására az alábbi törvényt alkotja:
1-11. §2
12. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő
napon lép hatályba.
(2) A 18. § (2) bekezdés 2013. december 31-én lép hatályba.
(3) A 1-11. § a 13-14. §, a 15. § (1) bekezdés, a 16-17. § és a 18. § (1) bekezdés 2014. január
1-jén lép hatályba.
13-14. §3
15. § (1)4
(2) A GET 104/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A rendszerhasználati díj, a 106. § szerinti külön díj, a csatlakozási díj és az egyetemes
szolgáltatás ára miniszteri rendeletben meghatározott elemeinek szabályozása négyéves
árszabályozási ciklusokkal történik, amelynek kezdő időpontját a Hivatal elnöke rendeletben
állapítja meg. A Hivatal az árszabályozási ciklus indulását megelőzően, az árszabályozási ciklus
kezdő időpontját meghatározó rendelet kihirdetését követően költség-felülvizsgálatot végez,
amelynek eredményéről tájékoztatja az érintett engedélyeseket."
(3) A GET 104/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) A Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott díj vagy ár megállapításának szabályaira
vonatkozó javaslatát a következő árszabályozási ciklus kezdete előtt legalább 4 hónappal a
honlapján nyilvánosságra hozza, és ezzel egyidejűleg kezdeményezi a miniszternél rendelettel
történő kihirdetését."
(4) A GET 133/A. §-a a következő 3. ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg]
"3. a 104/A. § szerinti árszabályozási ciklus kezdetének időpontját."
(5) A GET a következő 146/H. §-sal egészül ki:
"146/H. § (1) Az a PB-gáz forgalmazó, aki a forgalmazási tevékenység folytatására irányuló
szándékát a műszaki-biztonsági hatóságnak 2013. december 31-ig bejelentette, a 146/G. § (6)
bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének 2014. január 15-ig tesz eleget.
(2) Az (1) bekezdés alapján meghatározott átlagárakat a Hivatal a honlapján 2014. március 1-ig
közzéteszi. A közzétett árakat a közzétételt követő naptól kell alkalmazni.
(3) Ha az a PB-gáz forgalmazó, aki a forgalmazási tevékenység folytatására irányuló szándékát
a műszaki-biztonsági hatóságnak bejelentette, az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás részét
képező árakat külföldi devizanemben adja meg, az átlagárak számításakor a Hivatal a Magyar
Nemzeti Bank által meghirdetett, 2012. január 1. és 2012. december 31. között irányadó hivatalos
devizaárfolyamok átlagát alkalmazza."
(6) A GET a következő 146/I. §-sal egészül ki:

1
2
3
4

Kihirdetve: 2013. XI. 21.
Hatályba lép: 2014. I. 1-jén.
Hatályba lép: 2014. I. 1-jén.
Hatályba lép: 2014. I. 1-jén.
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"146/I. § A Hivatal elnöke által kiadott rendeletben meghatározott, 104/A. § szerinti
árszabályozási ciklus kezdőidőpontjáig az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi
CLXXXVIII.
törvény
hatálybalépésekor
folyamatban
lévő
árszabályozási
ciklus
meghosszabbodik."
16-17. §1
18. § (1)2
(2)3
1-12. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez4
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Hatályba lép: 2014. I. 1-jén.
Hatályba lép: 2014. I. 1-jén.
Hatályba lép: 2013. XII. 31-én.
Hatályba lép: 2014. I. 1-jén.
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2013. évi CLXXXVIII. törvény
az egységes közszolgáltatói számlaképről
1-12. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez
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