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Módosító javaslat

Dr. Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő 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 10. §-ának az elhagyását javasoljuk (a módosító javaslat elfogadás a
esetén a törvényjavaslat további §-ainak számozása értelemszerűen változik) :

[10. § A VET. „Eljárás a lakossági fogyasztókkal szembeni jogsértésekke l
kapcsolatban " alcíme a következ ő 57/A. §-sal egészű l ki :
„57/A. § (1) A Hivatal határozatban az engedélyesek tevékenységének minimáli s
minőségi követelményeire és elvárt színvonalára vonatkozó min őségi mutatóka t
állapít meg.
(2) A minőségi mutatók köre az alábbiakra terjed ki :
a) az ellátás megbízhatósága ,
b) az ellátás folyamatossága ,
c) az üzembiztonság,
d) a felhasználókkal történ ő kapcsolattartás,
e) a villamosenergia-minőség mérhető és ellenőrizhető jellemzői, és
f) az egyes engedélyesek által végzett alaptevékenységhez kapcsolódó egyé b
jellemző szolgáltatások ellátásának minősége .
(3) A Hivatal jogosult a felhasználók teljes körére vonatkozó, valamint az egyed i
felhasználókkal szemben teljesítend ő követelményeket külön-külön, továbbá a
követelmények elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókat meghatározni .
(4) Az (1) bekezdés szerinti határozat tartalmazza
a) az engedélyesek adatszolgáltatásának kötelez ő határidejét, valamint az adato k
tartalmára és megbízhatóságára vonatkozó követelményeket ,
b) a követelmények be nem tartása esetén alkalmazható jogkövetkezményeke t
c) a szankcionálható és a nem szankcionálható mutatókat .
(5) Az egyedi felhasználókat érint ő mutatók be nem tartása az érintett
felhasználókkal szemben szerződésszegésnek min ősül, 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 .”]
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Indokolás

A rendelkezés látszatmegoldás, érdemben nem változik a hatályos szabályozá s

attól, hogy a rendeleti szinten kimondott rendelkezések megjelennek a törvényben .

Az elhagyni javasolt rendelkezések ugyanis jelenleg a villamos energiáról szóló 2007.

évi LXXXVI . törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007 . (X. 19 . )

Korm. rendelet 117 . §-a rendelkezik, az alábbiak szerint :

„117. (1) A Hivatal a felhasználók érdekében az engedélyesek tevékenységi

körének megfelelő - általános, továbbá egyedi felhasználókat érintő - minőségi

mutatókat (minimális minőségi követelmények, valamint elvárt színvonal )

állapít meg. A Hivatal jogosult az engedélyes m űködési területén a felhasználói

elégedettségi szint, továbbá az egyes engedélyesektő l elvárt színvonal, valamint

a villamos energia minőségi jellemzői felmérésének független szakértő általi

elvégeztetésére .

(2) A minőségi mutatók köre különösen az alábbiakra terjed ki :

a) az ellátás megbízhatósága,

b) folyamatosság ,

c) üzembiztonság,

d) felhasználói kapcsolatok,

e) feszültség-minőség mérhető és ellenőrizhető jellemzői .

(3) Az (1) bekezdés szerinti határozat tartalmazza az engedélyese k

adatszolgáltatásának kötelező határidejét, valamint az adatok tartalmára és

megbízhatóságára vonatkozó követelményeket .

(4) A Hivatal honlapján közzéteszi a minimális min őségi követelményekre,

valamint az elvárt színvonal megállapítására vonatkozó ajánlását (a

továbbiakban: szabályozási irányok), figyelembe véve a halai és nemzetközi

tapasztalatokat.

A szabályozási irányokra vonatkozóan bárki 30 napon belül észrevételt tehet .

Az észrevételek és a szabályozási irányok alapján a Hivatal szükség szerin t

kezdeményez további egyeztetést az engedélyesekkel, illetve az észrevételt tett

azon energetikai felhasználói érdek-képviseleti szervezetekkel, melyek az

Energetikai Érdekegyeztető Tanácsnál regisztráltatták magukat .

(5) Az (1) bekezdés szerinti határozatok kiadására a (4) bekezdés szerinti

egyeztetést követően hivatalból indított hatósági eljárás keretében van mód .

(6) Az (5) bekezdés szerinti hatósági eljárásban űgyfélként az egyes

engedélyesek vesznek részt .”
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Mindezek alapján a törvényjavaslat szerinti szabályozás újdonságot ne m

tartalmaz a hatályos rendelkezésekhez képest, a dupla szabályozás elkerülés e

érdekében ezért a módosító javaslat a rendelkezés elhagyására tesz javaslatot .

Budapest, 2013 . február 26 .
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