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Tisztelt Alkotmánybíróság!

Hivatkozással a Tisztelt Alkotmánybíróság, IVj755-1j2015. ügyszám alatt, 2015.
március 24-én kelt hiánypótlási felhívásában (a továbbiakban: "Hiánypótlási
Felhívás") foglaltakra, valamint az Alkotmánybíróság Főtitkárától, 2015. április 8.
napján kézhez vett, IV-11j00755-3j2015. iktatószám ú tájékoztatásban (a
továbbiakban: "Tájékoztatás") foglaltakra, alulírott

"Indítványozó") a Hiánypótlási Felhívásban foglaltaknak az alábbiak szerint
tesz eleget:
A Hiánypótlási Felhívás az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLL törvény (a
továbbiakban: "Abtv.") 26. 9 (2) bekezdésében, valamint az Abtv. 52. 9 (2) és (4)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel kéri a 2015. által benyújtott és a
Tisztelt Alkotmánybíróság által 2015. március 10-én kézhez vett alkotmányjogi
panaszának (a továbbiakban: "Alkotmányjogi Panasz") kiegészítését. A Hiánypótlási
Felhívás egyfelől a mint indítványozó egyedi érintettségének
dokumentumokkal való ra, másfelől pedig a evében eljáró
személy képviseleti jogosultságának igazolására vonatkozik.
A Hiánypótlási Felhívásban foglaltaknak a maradéktalanul meg kíván
felelni, a Tájékoztatásban foglaltakra is figyelemmel, az alábbiak szerint:

1. Indítványozó egyedi érintettségének igazolása
ndítványozó egyedi érintettségének igazolására, Indítványozó jelen levélhez

mellékeli, az Abtv. 52. 9 (6) bekezdésének megfelelően a egyetemes
zolgáltatási működési engedélyének hiteles másolatát.
z Indítványozó egyetemes szolgáltatási működési engedélye alapján megállapítható,
ogy - az Alkotmányjogi Panaszban részletesen kifejtettek szerint - Indítványozó
llátási kötelezettséggel terhelt, földgáz egyetemes szolgáltatási engedélyes.



. .

Indítványozó egyedi érintettsége fennáll, mivel az Alkotmányjogi Panaszban
meghatározott Támadott Rendelkezések következtében Indítványozó, mint ellátási
kötelezettséggel terhelt egyetemes szolgáltató számára nem elérhető az ellátási
kötelezettséggel nem terhelt földgázkereskedők - azaz az Indítványozó versenytársa(i)
- számára a Támadott Rendelkezésekkel biztosított, az állam által garantált
(támogatott), az Indítványozó számára elismert beszerzési árhoz képest mintegy
10%-os földgáz beszerzési árkedvezmény.

2. Indítványozó képviseleti jogának igazolása
Indítványozó képviseleti joga igazolása érdekében Indítványozó jelen levélhez
mellékeli, az Abtv. 52. 9 (6) bekezdésének megfelelően:

• az Indítványozó részéről az Alkotmányjogi Panasz során eljáró képviselő
aláírási címpéldányát; valamint

• az Indítványozó hatályos cégkivonatát.

Az Indítványozó hatályos cégkivonatából megállapítható, hogy az Alkotmányjogi
Panasz benyújtása kor és jelenleg is az Indítványozó képviseletében eljáró

gosult Indítványozó képviseletére.
Amennyiben a Tisztelt Alkotmánybíróság úgy ítéli meg, hogy az Abtv. 52.9 (6)
bekezdésére figyelemmel további dokumentumok benyújtása szükséges, az
Alkotmányjogi Panasz mielőbbi érdemi elbírálása érdekében, Indítványozó kész ennek
is eleget tenni.

Budapest, 2015. április 14.

Mellékletek:

1 gyetemes szolgáltatási működési engedélyének hiteles másolata' ,
2 atályos cégkivonata;
3. épviselőjének aláírási címpéldánya.
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