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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T115819 . számon előterjesztett, A földgázellátásról szóló 2003. évi XUL törvény
módosításáról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 . május
03-ai ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2) bekezdése
alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az Előterjesztő képviselőjének a törvényjavaslathoz
fűzött szóbeli kiegészítését . Az Előterjesztő képviselője arra hívta fel a bizottság
figyelmét, hogy nagyon sok a párhuzam A villamos energiáról szóló 2001 . évi CX .
törvény módosításáról szóló törvényjavaslattal, és ugyanez a Hivatal ellenőrzi is . Ezért
az Előterjesztő képviselője az írásban is kiosztott tájékoztató anyagból a bizottság
kérésére a bizottság feladat- és hatáskörét érintő kérdésekre tért ki részletesen, mely
témakörök az adatvédelem, fogyasztóvédelem, területi esélyegyenlőség . Az Előterjesztő
képviselője részletesen ismertette a fogyasztói adatok kezelésére, illetve a
fogyasztóvédelemre vonatkozó §-okat (közüzemi szerződés kötelező tartalmi elemei ;
fogyasztók tájékoztatására vonatkozó jog, vezetékek karbantartási kötelezettsége, stb .) .

A bizottság megnyugvással vette tudomásul, hogy az adatkezelésre és
adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok összhangban állnak a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992 . évi LX111 . törvénnyel,
és az adatvédelmi biztos úr támogatja a módosításokat .

A többségi vélemény képviselői egyetértenek a törvényjavaslat célkitűzéseivel (a
fogyasztók fokozott védelme, a gázellátás biztonsága és a piaci feltételek
harmonizációjának megteremtése, az egyenlő bánásmód követelményeinek megfelelő
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hálózati hozzáférés biztosítása, szolgáltatók szabad megválasztása). Megítélésük szerint
a törvényjavaslat megfelel az új irányelv követelményeinek és a KET-tel is összhangban
álló szabályozást tartalmaz .

A kisebbségi vélemény képviselői részéről kérdés hangzott el a kistelepüléseken
élő állampolgárok (kisfogyasztók) esélyegyenlőségére vonatkozóan . Ez alkalommal is
rákérdeztek arra, hogy mi lesz azokkal a kisfogyasztókkal, akik nem csatlakozhatnak a
közcélú hálózathoz, és mi a garancia arra, hogy mindig működőképes legyen a rendszer .
Javaslatként hangzott el, hogy rendeleti szinten kellene szabályozni és kialakítani egy
működőképes, korszerű rendszert .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta . (13i, On, 8t)

A bizottság nem kíván előadót állítani az általános vitában .

Budapest, 2005 . május 05-
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Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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