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Az Országgy ű lé s
Fogyasztóvédelmi bizottsága

Bizottsági módosító iavaslat
Kövér László úrnak
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94. § (1) bekezdése alapján „a földgázellátásról szóló 2008 . évi
XL. törvény módosításáról” szóló T/10896. számú törvényjavaslathoz a következő

m ó d o s í t ó j a v a s l a t o t

terjeszti elő:

1 . A törvényjavaslat 1 . § (4) bekezdése a következők szerinti módosul :

„(4) A GET. a következő 108/A. §-sal egészül ki :

„108/A. § (1) A vezetékes PB-gáz szolgáltatás lakossági PB-gáz fogyasztó részére történ ő
értékesítésének általános forgalmi adót is tartalmazó ára nem haladhatja meg a 2012 . december 131 -
jén] 1-jén a vezetékes PB-gáz szolgáltató által alkalmazott, a vezetékes PB-gáz szolgáltatás
lakossági PB-gáz fogyasztó részére történő értékesítésére vonatkozó, általános forgalmi adót i s
tartalmazó ár 90%-át .
(2) A tartályos PB-gáz lakossági PB-gáz fogyasztó részére történő értékesítésének általános
forgalmi adót is tartalmazó ára nem haladhatja meg a 2012 . december [31-jén] 1-jén a P13-gáz
forgalmazó által alkalmazott, a tartályos PB-gáz értékesítésre vonatkozó, általános forgalmi adót i s
tartalmazó ár 90%-át.
(3) A PB-gáz forgalmazó által a PB-gáz kiskereskedő, illetve közvetlenül a palackos PB-gáz
fogyasztó részére 11,5 kg-os töltettömegű palackban történő PB-gáz értékesítés általános forgalmi
adót is tartalmazó ára nem haladhatja meg a 2012. december [3i-jén] 1-jén a PB-gáz forgalmazó
által alkalmazott, a 11,5 kg-os [töltetömegűj töltettömegű palackokra vonatkozó, általános forgalmi
adót is tartalmazó értékesítési ár 90%-át .
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(4) A PB-gáz kiskereskedő által a palackos PB-gáz fogyasztó részére 11,5 kg-os töltettömeg ű
palackban történő PB-gáz értékesítés általános forgalmi adót is tartalmazó ára nem haladhatja meg a
2012. december Pl-jén] I-jén a PB-gáz kiskereskedő által alkalmazott, a 11,5 kg-os töltettömegű
palackokra vonatkozó, általános forgalmi adót is tartalmazó értékesítési ár 90%-át .
(5) A vezetékes PB-gáz szolgáltató és a PB-gáz forgalmazó ,egyértelm űen, írásban, a kibocsátott
számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában a számla "közlésével egyidejűleg köteles
tájékoztatást nyújtani a lakossági PB-gáz fogyasztó részére az (1)-(2) bekezdésben foglaltak
teljesülésérő l .
(6) A PB-gáz kiskereskedő a (4) bekezdésben, a palackos PB-gáz fogyasztó részére értékesít ő PB-
gáz forgalmazó aS3) bekezdésben foglaltak teljesülésérő l egyértelműen, az értékesítés helyén jól
látható helyre kifüggesztett hirdetményben köteles tájékoztatást nyújtani .
(7} A vezetékes PB-gáz szolgáltató, valamint a PB-gáz forgalmazó a tárgyhónapot követ ő hónap 15 .
napjáig köteles írásban igazolni a fogyasztóvédelmi hatóságnak az (1)-(3) bekezdésben foglal t
elő írások teljesülését .
(17] 8) A hatósági árat és az áralkalmazási feltételeket a GET . szerinti engedélyesek esetén az
engedélyesek üzletszabályzatának függeléke tartalmazza .
(9) Az (5) és a (6) bekezdés szerinti rendelkezés a fogyasztóvédelemről szóló törvény
alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezés .'

2. A törvényjavaslat 1 . §-a a következő (6) bekezdéssel. egészül ki :

.,,(6) A GET: 141/B . § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(15) Kapcsolt. termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás, illetve kiegyenlítő hozzájárulás jogcímen
fizetési kötelezettség állapítható meg

a) a hazai termelésű földgáz termelő, illetve
b) a távfűtésben részesülő fogyasztók ellátásbiztonsága érdekében a távhő- és kapcsoltan
hő termelő társaságoknak értékesítésre történő felajánlás célfából a földgáz biztonsági készlet
mértékérő l, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározotta k
szerint a biztonsági földgázkészletből részesült földgázkereskedő

részére.'

3 . A törvényjavaslat 1 . §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki :

„(7) A GET. a következő 146/G. §-sal egészül ki :

„146/G. § (1) Vezetékes PB-gáz szolgáltatást 2012. december 1-jét követően megkezdő vezetéke s
PB-gáz szolgáltató esetében a vezetékes PB-gáz szolgáltatás lakossági PB-gáz fogyasztó részér e
történő értékesítésének általános forgalmi adót is tartalmazó ára nem haladhatja meg a vezetékes
PB-gáz szolgáltatás lakossági PB-gáz fogyasztó részére történ ő értékesítésére vonatkozó, általános
forgalmi adót is tartalmazó, vezetékes PB-gáz szolgáltatók által 2012 . december 1-jén alkalmazott
árak 2012 . évben értékesített mennyiség szerint súlyozott átlagának 90 %-át .
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2~Tartá1 os PB-gáz értékesítési tevékenységet 2012 . december 1 :& követően megkezdő PB- áz
forgalmazó esetében a tartályos PB-gáz lakossági PB-gáz fogyasztó részére történ ő értékesítésének
általános forgalmi adót is tartalmazó ára nem haladhatja meg a tartályos PB-gáz lakossági PB-gá z
fogyasztó részére történ ő értékesítésére vonatkozó, általános forgalmi adót is tartalmazó, PB-gáz
forgalmazók által 2012 . december 1-'én alkalmazott árak 2012 . évben értékesített mennyiség szerint
súlyozott átlagának 90 %-át.
t3) PBáz kiskereskedők részére a PB-gaz 11,5 k -og_ s töltettöme íí palackban történő
forgalmazását 2012 . december 1 jét követ ően megkezdő PB-gáz forgalmazó esetében a 11,5 kg-o s
töltettömegű palackban történő PB-gáz értékesítés általános forgalmi adót is tartalmazó ára ne m
haladhatja meg a PB-gáz PB-gáz kiskereskedők részére, 11,5 kg-os töltettömeg ű palackban történ ő
értékesítésére vonatkozó, általános forgalmi adót is tartalmazó, PB-gáz forgalmazók által 2012 .
december 1-ién alkalmazott árak átlagának 90 %-át.
(4) PB-gáz 11,5 kg-os töltettömegű_palackban történő forgalmazását 2012 . december 1-ét követően
megkezdő PB-gáz kiskereskedő esetében a PB-gáz forgalmazó által e PB-gáz kiskereskedő részére
meghatározott 11 ;5 kg-os töltettömegű palackban értékesített PB-gáz általános forgalmi adót i s
tartalmazó ára nem haladhatja meg a PB-gáz 11,5 kg-os töltettömegű palackban történő
értékesítésére vonatkozó, általános forgalmi adót is tartalmazó, a PB-gáz forgalmazó által a PB-gá z
kiskereskedők tekintetében 2012 . december 1-én alkalmazott árak átlagának 90 %-át .
f 5) Palackos PB-gáz fogyasztók részére a PB-gáz 11,5 kg-os töltettömeg ű palackban történő
forgalmazását 2012. december 1-jét követ ően megkezdő PB-gáz forgalmazó, illetve PB-gáz
kiskereskedő esetében a 11,5 kg-os töltettömegű palackban történő PB-gáz értékesítés általáno s
forgalmi adót is tartalmazó ára nem haladhatj a meg a PB-gáz palackos PB-g_áz fogyasztók részére
11,5 kg-os töltettömegű palackban történő értékesítésére vonatkozó, általános forgalmi adót is
tartalmazó, PB-gáz forgalmazók által 2012 . december 1-jén alkalmazott árak 2012 . évben
értékesítettmennyiségszerint súlyozott átlagának 90 %-át .
(6) A vezetékes PB-gáz szolgáltatók az (1) bekezdés szerinti, a PB-gáz forgalmazók a (2)-(4 )
bekezdés szerinti átlagárak meghatározásához szükséges árakra és mennyiségekre vonatkozó
adatokat a földgázellátásról szóló 2008 . évi XL. törvény módosításáról szóló 2013 . évi. . . . törvény
hatályba lépését követő 15 napon belül kötelesek a Hivatal részére megadni . Az adatszolgáltatás
határidőn túl történő teljesítése, illetve elmulasztása esetén a Hivatal bírságot szabhat ki . A bírság
kiszabására és mértékére e törvényben1vaiamint a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, az engedélyesekre vonatkozó bírságolás i
szabályokat kell megfelel ően alkalmazni .
(7) Az (1)-(5) bekezdés alapján meghatározott átlagárakat a Hivatal – tájékoztató jelleggel – a
honlapján 2013 . augusztus 1-jéig közzéteszi .
(8) Az ~1) bekezdés szerinti vezetékes PB- áz szolgáltató, valamint a t2) bekezdés szerinti PB-gáz
forgalmazó az (1) és a (2) bekezdésben foglaltakról köteles tájékoztatást nyújtani a 108/A . § (5)
bekezdésben előírtak szerint .
(9) Az (5) bekezdés szerinti PB-gáz forgalmazó és PB-gáz kiskereskedő az (5) bekezdésben
foglaltakról köteles tájékoztatást nyújtani a 108/A . § (6) bekezdésben elő írtak szerint .
001A (8) és a (9) bekezdés szerinti rendelkezés a fogvasztóvédelemr ől szóló törvény
alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezés .'
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4. A törvényjavaslat 2 . §-a a következők szerint módosul:

»2. § A GET.
a) 109. §-ában a „103-108 . §” szövegrészek helyébe a „103-108/A . §” szöveg, 109. § a) pontjában
az „enedélyest” szövegrész helyébe az .,engedélyest, a PB-gáz for aglmazót, illetve a PB_gáz
kiskereskedőt"szövi,
b) 124/A. § (6) bekezdésében a „semmilyen formában nem” szövegrész helyébe az „a Hivatal
előzetes jóváhagyásával” szöveg, az „akár időlegesen sem” szövegrész helyébe az ,akár
időlegesen" szöveg,
c~ 133 . § (1) bekezdés 5 . pontjában az „engedélyesek” szövegrész helyébe az „engedélyesek és a
P13-gáz forgalmazók” szöveg e
d) 141/B . § (16) bekezdésében a „hozzájárulás mértéke” szövegrész helyébe a »hazai termelésű
földgáz termelő esetében ahozzájárulásmértéke" szöveg,
e1 141IB . § (18) bekezdésében a „hazai termelésű földgáz termelő” szövegrész helyébe a „hazai
termelés űi földgáz termelő és a (15) bekezdés b) pontja szerinti földgázkereskedő” szöveg
lép.

5. A törvényjavaslat a következő 3 . §-sal egészül ki, a további §-ok száma értelemszerűen
módosul :

»3. § Hatályát veszti a GET. '139. § (1) bekezdésében az „Az egyetemes szolgáltatási szerződéseket
2016. július 1-jéig kell megkötni .” szövegrész . "

6. A törvényjavaslat 3 . §-a a következ ők szerint módosul :

„Ez a törvény 2013. [jnninsjiúlius 1-jén lép hatályba .”

Indokolás

1. A módosítás egyrészt kodifikációs pontosítást tartalmaz a „lakossági PB-gáz fogyasztó” kifejezé s
egységes használata érdekében . Másrészt a fogyasztók érdekeinek fokozottabb védelme érdekében
szükséges annak kimondása, hogy a vezetékes PB-gáz szolgáltató, a PB-gáz forgalmazó és a PB -
gáz kiskereskedő által a fogyasztók részére adott tájékoztatás az árcsökkentésr ő l fogyasztóvédelmi
rendelkezésnek minősül, illetve annak biztosítása, hogy a tájékoztatási ; adatszolgáltatási
kötelezettség elmulasztása esetén a fogyasztóvédelmi hatóság eljárhasson . Végezetül a módosítás
biztosítja, hogy a csökkentés azon esetekben is az eredetileg szándékozott célnak megfelelően
érvényesüljön, amikor – figyelemmel a sajtóban megjelent hírekre mintegy megelőző lépésként
2012 decemberében áremelésre került sor .

2. A módosító javaslat kiegészíti azoknak az engedélyeseknek a körét, amelyek részére kapcsol t
termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás, illetve kiegyenlítő hozzájárulás jogcímen fizetési
kötelezettség állapítható meg . A törvényjavaslat hatálybalépését követően a fentiekben

U0004/00060004/0006
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meghatározott jogcímen azok a földgázkeresked ők is kötelezhetők befizetést teljesíteni, amelyek a

távfűtésben részesül ő fogyasztók ellátásbiztonsága érdekében a távhő- és kapcsoltan hőtermelő
társaságoknak értékesítésre történő felajánlás céljából a biztonsági földgázkészletb ől részesültek.

3. Szükséges annak jogi rendezése, hogy azon szolgáltatók esetében is meghatározásra kerüljön a
PB-gáz hatósági ára, amelyek tevékenységüket 2012. december 1-jét követően kezdték, illetve
kezdik meg, valamint a módosítás előírja az átlagár Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal (a továbbiakban : Hivatal) által történő közzétételéhez szükséges adatok Hivatal részére
történő megküldését .

4. Szövegcserés módosítás .

5. Kodifikációs pontosítás, a GET . 2013. január 1-jével hatályon kívül helyezett 139 . § (4)-(4c)
bekezdéseire tekintettel .

6. Hatálybeléptetés módosítása .

Budapest, 2013 . május 21 .
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