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Írásbeli kérdés
Dr. Schmitt Pál
az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánunk feltenni

Dr. Fellegi Tamás
nemzeti fejlesztési miniszter úrna k

„Aramszolgáltatói árcsökkentés szolgáltatói min őségcsökkentésért cserébe?”

címmel .

Kérdésünkre írásbeli választ kérünk a Miniszter Úrtól, azért tőle, mert e tárgykörben a

Kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Úr !

A villamos energia, illetve a földgáz egyetemes szolgáltatói engedélyes társaságok - a

megjelent hírek alapján - egyeztetést tartanak szükségesnek a kormány képvisel ő ivel

arról, hogy milyen módon lennének csökkenthetőek a lakossági áram-, illetve

gáztarifák. A szolgáltató társaságok azt is kiemelték, hogy a díjak csökkenthet őek

lehetnek a szabályozásba épített bürokratikus elemek, adminisztratív terhek

csökkentésével .

Tekintettel arra, hogy a fenti megfogalmazásba gyakorlatilag a tartozást megel őző

kötelező levelezéstől kezdődően az ügyfélszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeke n

keresztül a védendő fogyasztókkal kapcsolatos szolgáltatói kötelezettségekig rendkívü l

nagy számú olyan felvetés is bekerülhet, amely alapvet ően a felhasználók

ellátásbiztonsága, és védelme, valamint a szolgáltatókkal szembeni kiszolgáltatottsá g

csökkentése érdekében került a szabályozásba, ugyanakkor a szolgáltatók és a kormány

közötti tárgyalás elemei nem ismertek, szükségesnek tartjuk Miniszter Úr tájékoztatás -

adását az alábbiakról .



Mindezek alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény

27. §-ában biztosított jogunkkal élve a Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-a alapján az alábbi

kérdéseket intézzük Önhöz :

1. Milyen adminisztratív terhek csökkentésével lát lehetőséget Miniszter Úr a

tarifák csökkentésére, illetve szinten tartására ?

2. A tarifák csökkentésével kapcsolatban van-e szükség szabályozási változtatásra?

Ha igen, úgy hogyan kívánja megváltoztatni a szabályozást, és milyen ütemezést

tervez annak előkészítésére és elfogadására?

3. A szolgáltatókkal folytatott tárgyalások során tettek-e a szolgáltatók olyan

javaslatot, amelyek a fogyasztók garanciális jogait csökkentené (pl . : a tartozás

miatti értesítésekkel kapcsolatban, ügyfélszolgálati elérhet őséggel kapcsolatban)

az esetleges díjcsökkentéssel vagy szinten tartással összefüggésben ?

4. Tervezi-e csökkenteni a kormány a szolgáltatás min őségi követelményeit az

egyetemes szolgáltató társaságok meghatározott árcsökkentése, illetve szinten

tartása érdekében?

Tisztelettel várjuk válaszát !

Budapest, 2010. július . . . .

Dr. Józsa István
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