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Országgyűlési Képviselő

Módosítójavaslat

Dr. Szili Katalin asszonyna k
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az egyes

adótörvények módosításáról szóló T/3892 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatoma t

terjesztem elő :

A törvényjavaslatot új 107/A . ő-al javasolom kiegészíteni:

,,107/A.§

A Etv. 7. -a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki :

:Érkezett: 2007 OKT 0 9

„7 .	 (9) A Magyar Államkincstár köteles a nem üzleti felhasználás céljából földgáz t
vételező fogyasztó fogyasztási 	 helyének egyértelmű meghatározására alkalmas
adattartalommal a közüzemi szolgáltató, 	 energiakereskedő ,	 illetve	 a	 hálózati
engedélyes részére teljes körű adatszolgáltatást teljesíteni (a fogyasztó neve, adószáma ,
székhelye, cégjegyzék száma, fogyasztási hely címe, a fogyasztási hely szolgáltató i
azonosítója) .	 A	 fogyasztók	 adataiban bekövetkezett 	 változásokról a Magyar
Államkincstár	 köteles	 havonta	 adatot	 szolgáltatni	 a	 közüzemi	 szolgáltató ,
energiakereskedő , illetve hálózati engedélyes részére .



Indokolás:

A szolgáltatók informatikai nyilvántartásukban nem rendelkeznek a számlázáshoz szüksége s
információkkal a tervezetben meghatározott fogyasztói körre vonatkozóan, amellyel ezen
fogyasztói kör egyértelmüen beazonosítható lenne . Ezen plusz információk (nem üzleti
tevékenységet végző , nem háztartási fogyasztók beazonosítása) beszerzése indokolatlanu l
nagy terhet jelentene számukra, és a rendelkezésre álló id ő rövidsége miatt 2008 . január 1-i g
szinte kivitelezhetetlen lenne . A várhatóan nagyszámú fogyasztói érintettség miatt, elkerülve a
manuális feldolgozásból adódó hibázási lehetőségeket, az adatszolgáltatást célszerű
elektronikusan olyan módon teljesíteni, hogy az adatok betöltése során az egyértelm ű
beazonosítás lehetséges legyen . Ehhez a szociális energia támogatásban bevált gyakorlatnak
megfelelően a Magyar Államkincstáraz adatszolgáltatás során a szolgáltatók által alkalmazot t
fogyasztói azonosítókkal kiegészített tételeket adnák át a szolgáltatóknak, amiket a
szolgáltatók előzetesen megküldenének a Magyar Államkincstárnak. Az átadott adatok körét a
későbbiekben pontosítani szükséges .

Budapest, 2007 . október 09 .

Gy. Németh Erzsébet
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