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Elızmények 
 
Jelenleg a villamosenergia-ipari munkavállalók és nyugdíjasok, illetve özvegyeik 
kedvezményes árú – úgynevezett „C” díjszabással történı – villamosenergia-vételezésre és 
elszámolásra (a továbbiakban: „C” tarifa) jogosultak. A „C” tarifa mértékét és a „C” tarifával 
elszámolható éves villamosenergia-fogyasztás maximális mennyiségét a többször módosított 
58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet határozza meg, a „C” tarifával történı vételezésre 
vonatkozó részletszabályokat a Villamosenergia-ipari Kollektív Szerzıdés tartalmazza. 
 
A villamosenergia-piac teljes megnyitásához kapcsolódóan a „C” tarifával történı vételezés 
módját és feltételeit is újra kell szabályozni. 
 
A gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a Villamosenergia-ipari Ágazati 
Sztrájkbizottság 2007. február 7-én elızetes megállapodást kötött a villamosenergia-ipari 
munkavállalók és nyugdíjasok alkalmazotti tarifával történı villamosenergia-vételezése 
tárgyában kötendı végleges megállapodás elıkészítése tárgyában (a továbbiakban: „Elızetes 
Megállapodás”). 
 
A szakmai elıkészítı munka és a Felek közötti egyeztetési folyamat eredményeit a jelen 
Megállapodás rögzíti. 
 
1. Jogosultak köre 
 
1.1. Villamosenergia-ipari munkavállalók 
 
Az aktív munkavállalók közül villamosenergia-fogyasztáshoz kapcsolódó kedvezményben a 
munka törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény hatálya alá esı munkaszerzıdés 
alapján teljes munkaidıben foglalkoztatott villamosenergia-ipari munkavállalók (a 
továbbiakban: „villamosenergia-ipari munkavállalók”) részesülhetnek. Azon villamosenergia-
ipari munkavállalók jogosultak a villamosenergia-fogyasztáshoz kapcsolódó kedvezményre, 
akiknek a munkáltatója olyan vállalkozás (illetve annak jogutódja), amely szerepel a 
villamosenergia-iparban mőködı ágazati szakszervezetek által összeállított és a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium által jóváhagyott munkáltatói listán (a továbbiakban: „Munkáltatói 
Lista”). 
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A Munkáltatói Listán szerepelnek a jelen Megállapodást aláíró munkavállalói 
érdekképviseletek, illetve azok jogutódjai is, amelyek választott tisztségviselıi, alkalmazottai 
és nyugdíjasai a jelen Megállapodás 1.4. pontjának megfelelıen az egyéb jogosulti körbe 
tartoznak, és villamosenergia-fogyasztási kedvezményük finanszírozására a jelen 
Megállapodás 6.4. pontja alapján kerül sor. 
 
Az újonnan munkába álló (például pályakezdı) villamosenergia-ipari munkavállalók a 
munkaviszony 3. hónapját követı naptári hónap elsı napjától jogosultak a kedvezményes 
villamosenergia-fogyasztásra. 
 
1.1.1. Munkáltatói Lista 
 
A Munkáltatói Listát a villamosenergia-iparban mőködı ágazati szakszervezetek állítják össze 
a Villamosenergia-ipari Társaságok Munkaadói Szövetségével egyeztetve. A Munkáltatói 
Listát a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hagyja jóvá. A Munkáltatói Lista félévente 
szükség szerint aktualizálásra kerül. 
 
Az elsı alkalommal kihirdetett Munkáltatói Listán azok a társaságok (munkáltatók) 
szerepelnek, amelyek munkavállalói 2003. január 1-jén „C” tarifa igénybevételére vonatkozó 
jogosultsággal rendelkeztek, illetve azt követıen ilyen jogosultságot szereztek és 
2007. február 7-én közüzemi szerzıdés alapján „C” tarifás elszámolással egyenlítették ki a 
vételezett villamos energia díját. 
 
A Munkáltatói Listára az alábbi esetekben kerülhet fel új társaság. 
- A Munkáltatói Listán szereplı társaság átalakulásának, illetve a társaság által végzett 

tevékenység kiszervezésének eredményeként új társaság jön létre, amely a Munkáltatói 
Listán szereplı társaság jogutódja (például a kedvezményesen villamos energiát vételezı 
munkavállalók vonatkozásában a munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás 
valósul meg). Ebben az esetben a jogelıd társaság a munkahelyi szakszervezetekkel 
egyetértésben eldöntheti, hogy 
• az átalakuláshoz, illetve kiszervezéshez kapcsolódóan a munkahelyi 

szakszervezetekkel közösen javasolja a jogutód társaság Munkáltatói Listára való 
felvételét, vagy 

• a kedvezményes villamosenergia-fogyasztásra jogosult munkavállalóinak helyi 
megállapodás alapján kompenzációt ad és nem kéri a Munkáltatói Listára való 
felvételt: ezzel a munkavállalók kedvezményes villamosenergia-fogyasztásra 
vonatkozó jogosultsága megszőnik. 

- Új (jogelıddel nem rendelkezı) társaság jön létre, amely engedélyes villamosenergia-ipari 
tevékenységet folytat, és rendelkezik az ehhez szükséges a Magyar Energia Hivatal (a 
továbbiakban: „MEH”) által kiadott engedéllyel, valamint a villamosenergia-iparban 
mőködı ágazati szakszervezetek és az új társaság közösen javasolják a Munkáltatói 
Listára való felkerülést. 

 
A Munkáltatói Listáról társaság az alábbi esetekben kerülhet törlésre: 
- a társaság jogutód nélkül megszőnik, 
- a társaság és a munkahelyi szakszervezetek közösen kezdeményezik a társaság 

Munkáltatói Listáról való törlését. 
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1.2. Villamosenergia-ipari nyugdíjasok 
 
Jelen megállapodás szempontjából nyugdíjas az öregségi nyugdíjas, a rokkant nyugdíjas, a 
végkielégítésben, illetve önkéntes újrakezdési programban nem részesült elınyugdíjas, a 
bányásznyugdíjas, a korkedvezményes vagy korengedményes nyugdíjas (kivéve akik 
szénjárandóságban részesülnek). 
 
A jelen Megállapodás aláírásakor „C” tarifás elszámolással villamos energiát vételezı 
villamosenergia-ipari nyugdíjasok a villamosenergia-piac teljes megnyitását követıen is 
jogosultak kedvezményes villamosenergia-fogyasztásra. 
 
A jelen Megállapodás aláírását követıen nyugdíjba vonuló villamosenergia-ipari 
munkavállalók nyugdíjasként 
- idıbeni korlátozás nélkül jogosultak kedvezményes villamosenergia-fogyasztásra, ha a 

nyugdíjazást megelızıen legalább 10 évet fıállású munkavállalóként (villamosenergia-
ipari munkavállalóként) eltöltöttek a Munkáltatói Listán szereplı társaságnál, illetve 
annak jogelıdjénél, 

- a Munkáltatói Listán szereplı társaságnál, illetve annak jogelıdjénél a nyugdíjazást 
megelızıen fıállású munkavállalóként (villamosenergia-ipari munkavállalóként) eltöltött 
munkaviszonynak megfelelı idıtartamig jogosultak kedvezményes villamosenergia-
fogyasztásra, ha 10 évet még nem, de legalább 5 évet fıállású munkavállalóként 
(villamosenergia-ipari munkavállalóként) már eltöltöttek a Munkáltatói Listán szereplı 
társaságnál, illetve annak jogelıdjénél a nyugdíjazást megelızıen, 

- nem jogosultak kedvezményes villamosenergia-fogyasztásra, ha a nyugdíjazást 
megelızıen legalább 5 évet nem töltöttek el fıállású munkavállalóként (villamosenergia-
ipari munkavállalóként) a Munkáltatói Listán szereplı társaságnál, illetve annak 
jogelıdjénél. 

 
A kedvezményes villamosenergia-fogyasztásra való jogosultság fentiek szerinti megállapítása 
során a különbözı, a Munkáltatói Listán szereplı munkáltatóknál, illetve azok jogelıdjénél 
fıállásban (a munka törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény hatálya alá esı 
munkaszerzıdés alapján teljes munkaidıben foglalkoztatottként) eltöltött munkaviszonyok 
idıtartamát összevontan kell figyelembe venni. 
 
A jelen Megállapodás aláírását megelızı három hónapon belül a Munkáltatói Listán szereplı 
társaságnál, illetve annak jogelıdjénél munkába állt, valamint a jelen Megállapodás aláírását 
követıen munkaviszonyt létesítı villamosenergia-ipari dolgozók a nyugdíjazást követıen 
nyugdíjasként nem jogosultak kedvezményes villamosenergia-fogyasztásra. 
 
1.3. Villamosenergia-ipari özvegyek 
 
A kedvezményes villamosenergia-fogyasztásra jogosult villamosenergia-ipari munkavállalók 
és nyugdíjasok halála után özvegyeik jogosultak kedvezményes villamosenergia-vételezésre 
(kivéve, akik szénjárandóságban részesülnek) az alábbiak szerint. 
- A jelen Megállapodás aláírásának idıpontjában "C" tarifás elszámolással villamos 

energiát vételezı özvegyek idıbeni korlátozás nélkül jogosultak kedvezményes 
villamosenergia-fogyasztásra. 
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- A jelen Megállapodás aláírását követıen bekövetkezı megözvegyülés esetén 
• „C” tarifás vételezésre, illetve kedvezményes villamosenergia-fogyasztásra jogosult 

villamosenergia-ipari munkavállaló elhalálozása esetén az özvegy a haláleset 
idıpontját követı 5 évig jogosult kedvezményes villamosenergia-fogyasztásra, 

• „C” tarifás vételezésre, illetve kedvezményes villamosenergia-fogyasztásra jogosult 
villamosenergia-ipari nyugdíjas elhalálozása esetén az özvegy 
o idıbeni korlátozás nélkül jogosult kedvezményes villamosenergia-fogyasztásra, 

amennyiben a halálesetet követı 5 éven belül öregségi nyugdíjra válik jogosulttá, 
o a halálesetet követı 5 évig jogosult kedvezményes villamosenergia-fogyasztásra, 

amennyiben a halálesetet követı 5 éven belül nem válik öregségi nyugdíjra 
jogosulttá. 

 
1.4. Egyéb jogosultak 
 
A jelen Megállapodást aláíró munkavállalói érdekképviseletek választott tisztségviselıi, 
alkalmazottai és nyugdíjasai (kivéve a szénjárandóságban részesülıket) kedvezményes 
villamosenergia-fogyasztásra jogosultak a villamosenergia-ipari munkavállalókra és 
nyugdíjasokra vonatkozó, a jelen Megállapodásban meghatározott feltételekkel. 
 
2. A jogosultság igazolása 
 
A villamosenergia-ipari munkavállalók kedvezményes villamosenergia-fogyasztásra 
vonatkozó jogosultságát a munkáltatók igazolják. A munkáltatók igazolják a nyugdíjasok és 
az özvegyek jogosulttá válását és jogosultságuk idıtartamát is. Az egyéb jogosultak esetén az 
érdekképviseletek igazolják a jogosultságot és a jogosultság idıtartamát. 
 
A kedvezményes villamosenergia-fogyasztásra jogosult fogyasztókra vonatkozóan központi, 
egységes nyilvántartás kerül kialakításra. 
 
3. A villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó kedvezmény 
 
A kedvezményes villamosenergia-fogyasztásban részesülık az egyetemes szolgáltatás díjánál 
alacsonyabb áron vételezhetnek villamos energiát a jelen Megállapodás 4. pontjában 
meghatározott mennyiségig. 
 
A kedvezményes villamosenergia-ár a jogosult számára villamos energiát értékesítı 
egyetemes szolgáltató lakossági egyetemes szolgáltatási árának az alábbiakban meghatározott 
százaléka. 
 

Kedvezményes fogyasztás mértéke Kedvezményes villamosenergia-ár az 
egyetemes szolgáltatási ár százalékában 

0 kWh-tól 6.000 kWh-ig 37% 
6.000 kWh-tól 9.000 kWh-ig 40% 
9.000 kWh-tól 12.000 kWh-ig 50% 
12.000 kWh-tól 15.000 kWh-ig 60% 
 
A kedvezményes villamosenergia-ár növekménye a fogyasztástöbbletre vonatkozik, tehát 
például az elsı kedvezményes fogyasztási helyen 8.000 kWh éves kedvezményes fogyasztás 
esetén 6.000 kWh az egyetemes szolgáltatási ár 37%-án, 2.000 kWh az egyetemes 
szolgáltatási ár 40%-án vételezhetı. 
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A kedvezményes villamosenergia-vételezés esetén érvényes egyetemes szolgáltatási árakat az 
egyetemes szolgáltatók a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen 
üzletszabályzatukban is feltüntetik. 
 
E bekezdés alkalmazásában a lakossági egyetemes szolgáltatási ár: 
- a hálózathasználati díjakat, valamint a vételezett villamos energia árát is tartalmazza, 

amennyiben a kedvezményes villamosenergia-fogyasztásra jogosult a hálózathasználati, 
valamint a villamosenergia-vásárlási szerzıdéseinek megbízottként vagy bizományosként 
történı összevont kezelését kéri egyetemes szolgáltatójától, 

- csak a vételezett villamos energia árát tartalmazza, amennyiben a kedvezményes 
villamosenergia-fogyasztásra jogosult nem kéri egyetemes szolgáltatójától a 
hálózathasználati, valamint villamosenergia-vásárlási szerzıdéseinek megbízottként vagy 
bizományosként történı összevont kezelését. 

 
4. A kedvezményes villamosenergia-vételezés helye, mértéke, feltételei 
 
A villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó kedvezmény csak egyetemes szolgáltatótól történı 
villamosenergia-vásárlás esetén érvényesíthetı. 
 
A jogosultak két, általuk megválasztott fogyasztási helyen vételezhetnek kedvezményesen 
villamos energiát évente összesen legfeljebb 15.000 kWh mennyiségben, amelybıl a második 
fogyasztási helyen évente legfeljebb 2.500 kWh vehetı igénybe a lakossági egyetemes 
szolgáltatási ár 60%-ának megfelelı kedvezményes áron. 
 
A kedvezményes fogyasztás feletti részért a jogosultaknak a kedvezményes villamosenergia-
fogyasztásra nem jogosult egyéb lakossági fogyasztókra vonatkozó egyetemes szolgáltatói 
díjakat kell megfizetniük. 
 
A kedvezményes vételezés feltétele, hogy a vételezési helyen a jogosultak (kizárólagos vagy 
házastársukkal közös) tulajdonjoggal, haszonélvezeti joggal vagy bérleti joggal 
rendelkezzenek, valamint a villamos energiát saját célra használják. 
 
Ha a jogosult társbérletben (ennek minısül a rokoni kapcsolatban álló, több önálló háztartás 
egy lakó ingatlanban történı együttélése is) vagy albérletben lakik, csak külön mért 
fogyasztásra alkalmazható a kedvezményes vételezés. Nem alkalmazható kedvezményes 
vételezés jövedelemszerzésre irányuló tevékenység céljára történı fogyasztásra. 
 
A kedvezményes fogyasztási hely(ek)rıl és a kedvezményesen vételezni kívánt 
villamosenergia-mennyiség(ek)rıl a jogosult írásban nyilatkozik a kedvezményes 
villamosenergia-fogyasztásra való jogosultság igazolására kijelölt szervezetnél. Évközben a 
kedvezményes vételezés helye nem változtatható meg, kivéve ha az adott vételezési helyre 
vonatkozó, a kedvezményes villamosenergia-fogyasztás feltételét jelentı jogviszony 
(tulajdonjog, bérleti jog, stb.) megszőnik. A jogviszony megszőnésérıl a jogosult 
haladéktalanul köteles értesíteni a kedvezményes villamosenergia-fogyasztásra való 
jogosultság igazolására kijelölt szervezetet. 
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5. A jogosultság megszüntetése 
 
A jogosultság megszőnését követı hónap elsı napjától az egyetemes szolgáltató megszünteti 
a kedvezményes villamosenergia-vételezés lehetıségét a jogosultság igazolására kijelölt 
szervezet közlése alapján. 
 
A kedvezményes vételezésre vonatkozó elıírások megszegése esetén a kedvezményes 
villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó jogosultság megszőnik, különösen ha a jogosult 
- a vételezési helyet másnak bármilyen jogcímen átadja, 
- a villamos energiát szabálytalanul vételezi, 
- a kedvezményesen vételezett villamos energiát jövedelemszerzésre irányuló tevékenység 

céljára veszi igénybe, 
- a megengedettnél több vételezési helyen fogyaszt kedvezményesen villamos energiát, 
- a villamosenergia-fogyasztási kedvezmény igénybevétele érdekében hamis adatokat 

közöl. 
 
A kedvezményes villamosenergia-fogyasztásra való jogosultság megszüntetésérıl az 
egyetemes szolgáltató jegyzıkönyvet vesz fel, és azt a jogosultság igazolására kijelölt 
szervezetnek megküldi. 
 
6. A kedvezményes villamosenergia-fogyasztás finanszírozói 
 
6.1. A villamosenergia-ipari munkavállalók villamosenergia-fogyasztási 

kedvezményének finanszírozása 
 
A villamosenergia-ipari munkavállalók villamosenergia-fogyasztási kedvezményét a 
villamosenergia-ipari munkáltatók finanszírozzák. 
 
6.2. A villamosenergia-ipari nyugdíjasok villamosenergia-fogyasztási 

kedvezményének finanszírozása 
 
A villamosenergia-ipari nyugdíjasok villamosenergia-fogyasztási kedvezményét az átviteli 
rendszerirányító által beszedett díj finanszírozza. 
 
6.3. A villamosenergia-ipari özvegyek villamosenergia-fogyasztási kedvezményének 

finanszírozása 
 
A jelen Megállapodás aláírásának idıpontjában „C” tarifás elszámolás alapján vételezı 
özvegyek villamosenergia-fogyasztási kedvezményét az átviteli rendszerirányító által 
beszedett díj finanszírozza. 
 
A jelen Megállapodás aláírását követıen elhalálozó, „C” tarifás vételezésre, illetve 
kedvezményes villamosenergia-fogyasztásra jogosult villamosenergia-ipari munkavállaló 
özvegyének villamosenergia-fogyasztási kedvezményét az elhunyt volt munkáltatója 
finanszírozza. 
 
A jelen Megállapodás aláírását követıen elhalálozó, „C” tarifás vételezésre, illetve 
kedvezményes villamosenergia-fogyasztásra jogosult villamosenergia-ipari nyugdíjas 
özvegyének villamosenergia-fogyasztási kedvezményét az átviteli rendszerirányító által 
beszedett díj finanszírozza. 
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6.4. Az egyéb jogosultak villamosenergia-fogyasztási kedvezményének finanszírozása 
 
Az egyéb jogosultak villamosenergia-fogyasztási kedvezményét az átviteli rendszerirányító 
által beszedett díj finanszírozza. 
 
7. A villamosenergia-fogyasztási kedvezmény finanszírozásának módja 
 
A villamosenergia-piac teljes megnyitását követıen az egyetemes szolgáltatók látják el 
kedvezményes árú villamos energiával az erre jogosultakat. A kedvezményes árú villamos 
energia értékesítése miatt az egyetemes szolgáltatóknál jelentkezı árbevétel-kiesésnek 
megfelelı összegben az egyetemes szolgáltatók számlát állítanak ki a villamosenergia-
fogyasztás kedvezményét finanszírozóknak. 
 
7.1. Átviteli rendszerirányító által beszedett díj 
 
Az átviteli rendszerirányító által beszedésre kerül a villamosenergia-ipari nyugdíjasok, az 
egyéb jogosultak és az özvegyek a jelen Megállapodás 6.3. pontjában meghatározott körének 
villamosenergia-fogyasztási kedvezményét fedezı díj. Az átviteli rendszerirányító a díjból 
beszedett összeget (a szénipari szerkezetátalakítási támogatásra és az átállási költségekre 
vonatkozó szabályozáshoz hasonlóan) elkülönített számlán kezeli és kizárólag ebbıl egyenlíti 
ki az egyetemes szolgáltatók által a részére megküldött, kapcsolódó számlákat. 
 
A villamosenergia-fogyasztás kedvezményének finanszírozására az átviteli rendszerirányító 
által beszedett pénzeszközök nem minısülnek az átviteli rendszerirányító bevételének. Az 
átviteli rendszerirányító a beszedett pénzeszközöket, és azok hozadékait más célra nem 
fordíthatja és köteles azokat az egyéb pénzeszközeitıl és egymástól is elkülönítetten kezelni. 
Az átviteli rendszerirányító köteles az elkülönített számlán kezelt, az egyetemes szolgáltatók 
részére tovább nem adott pénzeszközöket és azok pénzkezelési költségeivel csökkentett nettó 
hozamát kötelezettségként kimutatni. A villamosenergia-fogyasztási kedvezmény 
finanszírozására beszedett díjat úgy kell megállapítani, hogy az fedezetet nyújtson az átviteli 
rendszerirányítónál jelentkezı kapcsolódó finanszírozási igényekre. 
 
7.2. Villamosenergia-ipari munkáltatók 
 
A teljes piacnyitást követıen hatósági árszabályozás, illetve árellenırzés alá esı társaságok 
(átviteli rendszerirányító, elosztó hálózati engedélyesek, egyetemes szolgáltatók) költségei 
között a MEH elismeri a villamosenergia-fogyasztási kedvezmény finanszírozásához 
kapcsolódó indokolt költségeket. 
 
Jogszabályban kerül rögzítésre a villamos energia kedvezményes (a jelen Megállapodás 
3. pontjának megfelelıen meghatározott) fogyasztási ára és az, hogy az egyetemes 
szolgáltatás ára és a kedvezményes villamosenergia-ár közötti különbözetet a munkavállalóik 
fogyasztása után a villamosenergia-ipari munkáltatóknak kell megfizetniük az egyetemes 
szolgáltatók részére. A munkáltatók és az egyetemes szolgáltatók a jogszabály alapján 
szerzıdést kötnek egymással a villamosenergia-ipari munkavállalók fogyasztási 
kedvezményének finanszírozására (a kedvezményes villamosenergia-ár és az adott egyetemes 
szolgáltató díja közötti különbség megtérítésére). Az egyetemes szolgáltatók is szerzıdést 
kötnek egymással erre vonatkozóan. 
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Az egyetemes szolgáltatók a villamosenergia-ipari munkavállalók villamosenergia-
fogyasztási kedvezménye után számlát állítanak ki a munkáltatók részére, amelyet azok 
kiegyenlítenek. Az egyetemes szolgáltatók a saját mőködési területükön vételezési hellyel 
rendelkezı saját villamosenergia-ipari munkavállalóik villamosenergia-fogyasztási 
kedvezménye után nem állítanak ki számlát, a jelentkezı bevételkiesést a költségeik között 
jelenítik meg. 
 
8. A villamosenergia-fogyasztási kedvezmény finanszírozásához 

kapcsolódó adókedvezmény 
 
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete 
8.28. pontjának módosítása fogja biztosítani, hogy a villamosenergia-ipari munkavállalók és 
özvegyeik villamosenergia-fogyasztási kedvezményének a villamosenergia-ipari munkáltatók 
által történı finanszírozásához kapcsolódóan se a munkavállalóknak és özvegyeiknek, se a 
munkáltatóknak ne keletkezzen adó-, illetve járulékfizetési kötelezettsége. 
 
9. A kedvezményes villamosenergia-fogyasztás szabályozása 
 
A Magyar Köztársaság Kormánya a Magyar Köztársaság Országgyőlése elé a villamos 
energiáról szóló új törvény olyan tervezetét terjeszti be, amely felhatalmazza az 
energiapolitikáért felelıs minisztert a kedvezményes villamosenergia-fogyasztás 
részletszabályainak megalkotására. 
 
Jogszabályban kerül szabályozásra a villamosenergia-ipari munkavállalók és nyugdíjasok, 
azok özvegyei, valamint az egyéb jogosultak kedvezményes villamosenergia-vételezésének 
jogalapja és mértéke (a kedvezményes villamosenergia-fogyasztás a jelen Megállapodás 
3. pontjának megfelelıen meghatározott ára). A kedvezményes villamosenergia-fogyasztás 
jogosultjainak köre, formája, egyéb jellemzıi és az egyetemes szolgáltatók, valamint a 
villamosenergia-ipari munkáltatók között megkötendı kapcsolódó szerzıdések minimális 
tartalmi elemei miniszteri rendeletben kerülnek szabályozásra. A Munkáltatói Listát 
miniszteri rendelet melléklete fogja tartalmazni. 
 
A Magyar Köztársaság Kormánya a Magyar Köztársaság Országgyőlése elé a villamos 
energiáról szóló új törvény olyan tervezetét terjeszti be, amely tartalmazza a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete 8.28. pontjának – a 
villamosenergia-fogyasztási kedvezmény munkáltatók általi finanszírozásához kapcsolódó 
adó- és járulékterhek alóli mentességet biztosító – módosítását. 
 
10. Egyéb rendelkezések 
 
A Felek kötelesek a jelen Megállapodásnak megfelelıen cselekedni, a Felek mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy a jelen Megállapodásban foglaltak érvényre jussanak. 
 
A Magyar Köztársaság Kormánya garantálja, hogy a villamosenergia-piac teljes 
megnyitásához kapcsolódó jogszabályok a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által 
kidolgozott tervezetei, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya, illetve a gazdasági és 
közlekedési miniszter által jóváhagyott változatai összhangban lesznek a jelen 
Megállapodásban foglaltakkal. 
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A jelen Megállapodás figyelembevételével elkészített jogszabályok és szabályozó 
dokumentumok a villamosenergia-piac teljes megnyitásával egyidejőleg, az egyetemes 
szolgáltatók mőködésének megkezdésével lépnek hatályba. A villamosenergia-piac teljes 
megnyitásáig a „C” tarifával történı villamosenergia-vételezésre vonatkozó jelenleg érvényes 
szabályozás marad hatályban. 
 
A jelen Megállapodás szerinti, a kedvezményes villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó 
jogszabályok hatályba lépésével egyidejőleg a Villamosenergia-ipari Kollektív Szerzıdés a 
kedvezményes villamosenergia-vételezésre vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik, a 
Villamosenergia-ipari Kollektív Szerzıdés a kedvezményes villamosenergia-vételezésre 
vonatkozó rendelkezéseket ezt követıen nem fog tartalmazni. 
 
11. Hatálybalépés 
 
A jelen Megállapodás a Felek általi aláírásának napján lép hatályba. 
 
 
Budapest, 2007. június 21. 
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