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Módosító iavaslat

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 .§ (1) bekezdése és a 102 .§ (1) bekezdése alapján a
földgázellátásról szóló 2003. évi XUII törvény módosításáról szóló T115819 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 2. § (4) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk:

(4) A GET 3 . §-a a következő 44-[49150 . pontokkal egészül ki :

[E törvény alkalmazásában .]
„44 . Biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták : olyan

mesterségesen előállított gázok, amelyek külön jogszabályban meghatározott feltételek
mellett, környezetvédelmi és műszaki-biztonsági szempontból megfelelő módon az
együttműködő földgázrendszerbe juttathatók (szállíthatók és eloszthatók), a földgázzal
keverhetők, és ez a keverék megfelel a földgáz szabványban meghatározott minőségi
követelményeknek .

45 . Egybefüggő telephely : a gázfogyasztó(k) tulajdonában, kezelésében vagy
használatában lévő egybefüggő ingatlan, illetve bérlemény, ahol a gázfogyasztó
fogyasztói berendezése(i), továbbá a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó(k),
gázmérőhelyek) vagy fogyasztói főcsap van . Egy telephely több fogyasztási helyet is
tartalmazhat .

46 . Telephelyi vezeték : az egybefüggő telephelyen belül lévő fogyasztók
földgázellátását szolgáló telephelyen belüli vezeték .

47 . Település: az a belterületi egység, amelynek területén találhatók a helység
igazgatási szervei és általában az ellátó intézmények többsége . A településhez tartozik
mindaz a belterületi rész, amely nem tartozik a Központi Statisztikai Hivatal által évente
kiadott, „A Magyar Köztársaság Helységnévtára" (a továbbiakban : helységnévtár)
kiadványban, sem az adott településnél nevesített egyéb belterülethez, sem a nevesített
külterülethez .

48 . Településrész: a helységnévtárban nevesített egyéb belterület és külterület .
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49 . Terület : a helységnévtárban külön nem nevesített, önálló helyrajzi számmal,
számokkal azonosított földrészlet ."

	„50. Szerződés nélküli vételezés : földgáz igénybevétele a vételezésre iogosító
szerződés hiányában, nem értve ide azt az estet, amikor a szerződés-külön jogszabály
rendelkezésének értelmében-a szolgáltatás igénybevételével jött létre, és annak írásba
foglalása a fogyasztónak nem felróható okból maradt el.""

Indokolás

A Ptk. a közüzemi szerződésről szólva a 388 . § (1) bekezdésében úgy rendelkezik,
miszerint jogszabály kimondhatja, hogy a szerződés a szolgáltatás igénybevételével jön
létre . A rendelkezésnek megfelelően a gáztörvény végrehajtási rendeletének 2 . számú
melléklete a közüzemi szerződés előkészítésével kapcsolatban, az 1 .7.4 . pontban
kimondja, hogy létrejön a közüzemi szerződés a szolgáltatás igénybevételével is, ez
azonban nem mentesíti a feleket az írásbeli szerződéskötési kötelezettség alól .
A fentiek értelmében a közüzemi szerződés a gázszolgáltatás igénybevételével is
létrejön. Ez esetben előfordulhat, hogy a szerződés a két fél között az igénybevétellel
érvényesen létrejött, a fogyasztó rendszeresen fizeti a szolgáltatónak a díjat, a vételezés
műszaki-biztonsági feltételei a jogszabályi előírásoknak megfelelnek, a szerződés írásba
foglalása mégis valamilyen okból elmaradt. Ez esetben indokolatlan lenne, ha a
fogyasztó vételezése a GET 43 . § (3) bekezdése értelmében szabálytalan vételezésnek
minősülne. Ez esetben pedig a fogyasztónak a 44 . § (7) bekezdése alapján pótdíjat
kellene fizetni .
A jogalkotó célja a szerződés nélküli vételezés szabályozása és pótdíjjal való
szankcionálása kapcsán nyilvánvalóan az volt, hogy a jogtalan, azaz a szolgáltató tudta,
mérése, és számlázása nélküli, az üzembiztonságot is veszélyeztető vételezéseket
visszaszorítsa.
A fentiek alapján célszerű, hogy a törvény a két eset egymástól elkülönítse, és ez az
értelmező rendelkezések között rögzítésre kerüljön .
Budapest, 2005 .május.17 .
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