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Módosító javaslat

Dr. Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat
94.* (1) bekezdése és a 102.* (1) bekezdése alapján a szociális közműszolgáltatás
kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló
T/10094 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 28. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk :

28 . A Get. „A felhasználók jogai, felhasználói panaszok” alcíme a kővetkező 638. §-
sal [és 63/C. §-sal] egészül ki :
„638. § Az egyetemes szolgáltató az 5000 fő t meghaladó lakosságú, az egyeteme s
szolgáltató által fenntartott ügyfélszolgálattal nem rendelkező településen köteles
munkanapokon az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben a panaszfelvéte l
lehetőségét, továbbá tájékoztató anyagok, formanyomtatványok, valamint az
üzletszabályzat elérhetőségét biztosítani . Az egyetemes szolgáltató e kötelezettségéne k
olyan, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben is eleget tehet, amelyet má s
szolgáltatóval, közszolgáltatóval vagy közfeladatot ellátó jogi személlyel
együttműködve tart fenn.
[63/C. (1) A Hivatal határozatban az engedélyesek tevékenységének minimáli s
minőségi követelményeire és elvárt színvonalára vonatkozó min őségi mutatókat
állapít meg.
(2) A minőségi mutatók kőre az alábbiakra terjed ki :
a) az ellátás megbízhatósága ,
b) az ellátás folyamatossága ,
c) üzembiztonság,
d) a felhasználókkal történő kapcsolattartás ,
e) földgáz-minőség mérhető és ellenőrizhető jellemzői, és
1) az egyes engedélyesek által végzett alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb
jellemző
szolgáltatások ellátásának min ősége.
(3) A Hivatal jogosult a felhasználók teljes körére vonatkozó, valamint az egyed i
felhasználókkal szemben teljesítendő követelményeket külön-külön, továbbá a
követelmények elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókat meghatározni .
(4) Az (1) bekezdés szerinti határozat tartalmazza
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a) az engedélyesek adatszolgáltatásának kötelező határidejét, valamint az adato k
tartalmára és megbízhatóságára vonatkozó követelményeket,
b) a követelmények be nem tartása esetén alkalmazható jogkövetkezményeket
c) a szankcionálható és a nem szankcionálható mutatókat .
(5) Az egyedi felhasználókat érint ő mutatók be nem tartása az érintett
felhasználókkal szemben szerződésszegésnek minősül, amelynek
jogkövetkezményét a Hivatal állapítja meg.
(6) Az (1) bekezdés szerinti határozatok kiadására irányuló, hivatalból induló
hatósági eljárásban ügyfélként kizárólag az egyes engedélyesek vesznek részt.]"

Indokolás

érdemben nem változik a hatályos szabályozás attól ,

rendelkezések megjelennek a törvényben .

k ugyanis jelenleg a földgázellátásról szóló 2008 . évi

inek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm .

yis a Magyar Energia hivatal jogosult már most i s

övetelmények meghatározására .

lat szerinti szabályozás újdonságot nem tartalmaz a

t, a dupla szabályozás elkerülése érdekében ezért a

agyására tesz javaslatot.
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A rendelkezés látszatmegoldás,

hogy a rendeleti szinten kimond

Az elhagyni javasolt rendelkezé

XL. törvény egyes rendelkezés

rendeletben is megjelennek, va

minimális szolgáltatás-min őségi
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hatályos rendelkezésekhez képe
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