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Magyar Országgyűlés Gazdasági Bizottsága

Tisztelt Elnök Asszony!

A Gazdasági Bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése

alapján a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról szóló T115819 . számú

törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjeszti elő :

1. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 2. § (4) bekezdésének az alábbi módosítását

javasolja:

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

Bizottsázi módosító javaslat

[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), gázméröhely(ek)
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 .



49 . Terület : a helységnévtárban külön nem nevesített, önálló helyrajzi számmal, számokkal
azonosított földrészlet .

50 . Előre fizető mérő: olyan fogyasztást mérő berendezés, amely a fogyasztás
ellenértékének előzetes megfizetéséhez köti a földgázellátást ."

2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 6. § -ának az alábbi módosításátjavasolja:

6. §

A GET a 14. §-t követően a következő 14/A. és 148 . §-sal , valamint a14/B.~-t megelőző
alcímmel egészül ki :

„14/A. § (1) Az engedélyesek (a továbbiakban : adatkezelő) a 7 . §-ban meghatározott
engedélyköteles tevékenység végzése, valamint az ehhez szükséges műszaki berendezések
létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése, tartalmának meghatározása,
módosítása, a teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésben meghatározott díjak
számlázása, továbbá a szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése, valamint az
üzemi és kereskedelmi szabályzatban foglalt együttműködési, adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítése céljából kezelhetik a fogyasztó; valamint a külön jogszabályban
meghatározott fizető azonosításához szükséges és elégséges személyes adatot .

(2) Az adatkezelő a kezelt személyes adatot haladéktalanul törli, ha nem az (1)
bekezdésben meghatározott célból történt az adatkezelés, vagy az adatkezelés célja
megszűnt.

(3) A rendszerhasználó adatkezelővel történő szerződéskötése nem tehető függővé a
rendszerhasználónak valamely, az (1) bekezdésben nem szabályozott célból történő
adatkezeléshez való hozzájárulásától .

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok közül az adatkezelés céljához szükséges
adatok - az a)-c) és e) pontok esetében az érintett egyidejű értesítése mellett - átadhatóak :
• az adatkezelő megbízása alapján a szerződés megkötését, a leolvasást, a számlázást, a
kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a fogyasztási
helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását, illetőleg az
ügyfélszolgálati tevékenységet végző természetes személynek és gazdálkodó
szervezetnek,
b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult
szervezetek részére,
•

	

a Hivatalnak,
d) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas
bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági
szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak,
•

	

a bírósági végrehajtásról szóló 1994 . évi LILI . törvény előírásai szerint a végrehajtónak .

(5) A (4) bekezdés a)-c) és e) pontjaiban meghatározott adatokat átvevőket az átadott
adatokkal kapcsolatban az adatkezelővel azonos titoktartási kötelezettség terheli .

Szociális földgázellátás



148. § (1) Természetes személv fogyasztót rászorultsága esetén, az általa lakott lakáscélú
ingatlan fenntartása érdekében és mértékéig, szociális földgázellátásban kell részesíteni .
(2) A szociális földgázellátás formája közvetlen pénzbeli juttatás nem lehet . A szociális

földgázellátás formáját, mértékét, forrását, az ellátásra való jogosultság feltételeit, a
iogosultak körét, valamint az igénybevételének feltételeit külön jogszabály határozza meg,
amelynek keretében a szociális földgázellátásra jogosult fogyasztók közüzemi
szolgáltatásának a 46 . §-banmeghatározott felfüggesztése, valamint a 47 . §-ban
meghatározott kikapcsolása további feltételekhez köthető .

(3) A szociális földgázellátás finanszírozására állami költségvetési, és helyi
önkormányzati források, valamint egyéb, e célra nyújtott önkéntes hozzájárulások is
felhasználhatók ."

3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 22. § (3) bekezdésének az alábbi módosítását
javasolja:

(3) A GET 55 . §-a a következő [p) és q)] p)-r) pontokkal egészül ki :

[A Kormány rendeletben állapija meg.-]
„p) a telephelyi vezeték létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó részletes szabályokat,
q) az üzemi és kereskedelmi szabályzat kidolgozásának és egyeztetésének rendjét, tartalmi
elemeit, valamint a szabályzatok kidolgozásáért felelős engedélyesek körét[ .] s

r) a szociális földgázellátás formáját, mértékét, forrását, az ellátásra való jogosultság
feltételeit, a jogosultak körét, valamint az igénybevételének feltételeit ."

4. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 26. §-ának az alábbi módosítását javasolja :

26 . §

(1) E törvény - a (2}-[(4)] (5) bekezdésben foglaltak kivételével - 2005 . július 1-jén lép
hatályba.

(2) E törvény 14 . §-a, 18. §-a és 24. §-a a törvény kihirdetését követő 8 . napon lép hatályba.

(3) E törvény 28 . §-a 2005 . november 1-jén lép hatályba .

(4) E törvény 6 . §-ával megállapítottGET148. §-a, valamint az azt megelőző alcím 2006 .
július 1-jén lép hatályba .

[(4)] (5) E törvény 29 . §-a 2007. július 1 jén lép hatályba .

[(5)]	A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 .
évi CXL. törvény 180. §-ának (1) bekezdése nem lép hatályba .
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Budapest, 2005 . június 8.

Indokolás

A módosító javaslat bevezeti az „előre fizető mérő" fogalmát, amely alatt olyan
fogyasztásmérő berendezést kell érteni, amely a további földgáz vételezését az ellenérték
előre történő megfizetéséhez kapcsolja. Az előre fizető mérő kifejezést a GET jelenleg
hatályos 47. §-a már alkalmazza, indokolt tehát e fogalomnak a törvényben való rögzítése .
Ugyanakkor a javasolt módosítás megalkotja a szociális földgázellátás alapvető szabályait . A
javasolt módosítás értelmében rendelkezni szükséges arról, hogy a szociális földgázellátás
intézményét - úgymint a leginkább rászoruló fogyasztói réteg földgáz ellátásának támogatását
- létre kell hozni . A javasolt módosítások alapján a támogatásban részesíthető fogyasztói kört,
az igénybevétel szabályait és a támogatás finanszírozási forrását a Kormány rendeletben
határozza meg, amit 2006. január 1-től kell életbe léptetni . Az előre fizető mérő alkalmazása
pedig e támogatási szabályozásba építhető be, ennek az eszköznek az alkalmazása
biztosíthatja ugyanis, hogy ne más célra is felhasználható, hanem kizárólag a földgáz-
fogyasztás ellenértékének fedezésére fordítható juttatás legyen a támogatás .
A hatályos, 2003/55 EK irányelv a földgáz belső piacának közös szabályairól a tagállamok
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos kötelezettségei között kiemeli a hátrányos helyzetű
fogyasztók védelmének kötelezettségét . A 3 . cikk 3 bekezdése értelmében a tagállamoknak
megfelelő eszközöket kell biztosítaniuk a hátrányos helyzetű fogyasztók védelmére, ideértve
különösen a megfelelő segítség nyújtását ahhoz, hogy elkerülhessék a földgáz-szolgáltatásból
való kikapcsolást. A rászoruló fizetésképtelen fogyasztók kikapcsolásának elkerülését is
célzó, bizonyos alapvető szolgáltatás fedezésére állami támogatást nyújtó szociális
földgázellátás intézménye így jogharmonizációs szempontból is kívánatos .
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