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Módosító javaslat

Dr. Kövér László úr,
az Országgyülés Elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (I1.24.) Ogy. határozat 40-41 . §-ai

alapján az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/466 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő , és egyben kérem, hogy a módosító javaslatot az Országgy ű lés Gazdasági

Bizottság vitassa meg :

1. A törvényjavaslat 7. §-a (2)-(5) bekezdéseinek az elhagyását javasolom (a módosít ó
javaslat elfogadása esetén a § további bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik) :

[(2) A GET 100. § (lb) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

"(lb) Számla kiállítására csak olyan informatikai rendszer felhasználásával kerülhe t
sor, amely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását végz ő rendszerelemek zártságát, és
megakadályozza a számlázási rendszerhez történ ő jogosulatlan hozzáférést, valamint a
számlázási információk észrevétlen módosítását . A számlázási rendszernek továbbá meg
kell felelnie az általános információbiztonsági zártsági követelményeknek is . Ennek
érdekében a szolgáltatónak adminisztratív, fizikai és logikai intézkedésekkel biztosítani
kell az általános információbiztonsági zártsági követelmények teljesülését . E bekezdés
alkalmazásában számlázási rendszer alatt a szállítási rendszerüzemeltető és
földgázelosztó számlázási rendszerén túl valamennyi földgáz-kereskedelmi és egyeteme s
szolgáltatási szerződésben részes engedélyes értendő ."

(3) A GET 100. (le) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1c) Az (lb) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést tanúsít ó
szervezet által történ ő , a számlázási informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással kell
igazolni. A számlázási rendszerre vonatkozó követelmények teljesülése kizáróla g
informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszerek
elfogadott hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapul ó
tanúsítására akkreditált tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvánnyal igazolható.”

(4) A GET 100. §-a a következő (le)-(lj) bekezdéssel egészül ki :



„(le) A földgázfogyasztás elszámolása alapjául szolgáló számlázási rendsze r
információbiztonsági megfeleltetésér ől az engedélyes az állami és önkormányzat i
szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvénynek megfelel ően és
módon köteles gondoskodni .

(lf) A logikai védelmi intézkedések teljesítésének vizsgálata során a számlázási rendsze r
vizsgálatának a számlázó szoftveren túl a teljes, a számlázásban résztvevő rendszer
technológiai vizsgálata szükséges, beleértve a számlázási folyamathoz szükséges össze s
releváns bemeneti adatot (pl . mérési, fogyasztási adatok) kezelő rendszerelemet . A
vizsgálatnak ki kell terjednie a rendszerben alkalmazott számlázó szoftver termék
konkrét beállításainak, telepítésének és üzemeltetésének ellenőrzésére is .

(lg) Amennyiben a számlázási rendszert üzemeltet ő szolgáltató komplex, sok-funkció s
elektronikus információs rendszerének a számlázási rendszer integráns része, a számlá k
kiállításához közvetlenül nem tartozó rendszerelemek nem esnek a tanúsítá s
hatáskörébe .

(lh) A logikai védelmi intézkedések teljesítésének vizsgálata során a tanúsító szerveze t
figyelembe veheti a számlázási rendszer részét képező számlázó szoftver vagy
komponenseinek meglévő termék tanúsítványait is . A logikai védelmi intézkedések
számlázó szoftverre vonatkozó követelményeinek vizsgálata során a nyilvános ,
nemzetközi sérülékenységi adatbázissal nem rendelkez ő egyedi számlázó szoftverek
esetén a vizsgálatnak ki kell terjednie a számlázó szoftver forráskód szint ű elemzésére is.

(li) A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kel l
a) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszere k
biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló
tanúsítására vonatkozó akkreditált státuszt igazoló okirattal ,
b) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszere k
biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló
tanúsítására vonatkozóan legalább 3 éve fennálló akkreditált státusszal ,
c) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszere k
biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló
tanúsítására vonatkozó akkreditáció alapján végzett legalább 3 referenciával, é s
d) legalább két olyan felsőfokú szakemberrel, akinek szakirányú képzettsége és két év
igazolt tanúsítási gyakorlata van .

(1j) A tanúsítandó szervezetek bizalmas információinak és a nagy tömeg ű személyes
adatok védelme érdekében a tanúsító szervezetnek biztonsági szabályzattal, tanúsítot t
informatika biztonsági irányítási rendszerrel kell rendelkeznie, valamint szerepelnie kell
a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érint ő vagy
a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szól ó
218/2011. (X. 19.) Kormányrendelet szerinti, az Alkotmányvédelmi Hivatal által vezetet t
irányadó jegyzéken.”

(5) A GET 100. §-a a következő (lk) bekezdéssel egészül ki :

„(lk) Az (lb)-(1j) bekezdésben szabályozott feltételeknek nem megfelel ő számlázási
rendszerbő l kiállított számla érvénytelen .”]



2. A törvényjavaslat 8. §-ának az alábbi módosítását javaslom :

8 . § Hatályát veszti a GET 100 . § (1 b)-(l d) bekezdése .

Indokolás

A földgázellátásról szóló 2008 . évi XL. törvény (GET) módosításával kapcsolatos módosít ó
javaslat célja, hogy egyáltalán ne lépjenek hatályba a GET szerinti földgázipari engedélyese k
számlázási rendszereinek információbiztonsági megfeleltetésére és ezen számlázás i
rendszerek megfelelőségének tanúsíttatására vonatkozó rendelkezések .

A földgázipari engedélyesek számlázási rendszereinek évtizedek óta meg kell felelnie a
hatályos pénzügyi, számviteli, adatvédelmi-informatikai jogszabályoknak, el ő írásoknak,
nemzetközi standardoknak, a számlázási rendszerekb ő l kizárólag a jogszabályi el ő írásoknak
mindenben teljes körűen megfelelő számlák állíthatók elő . A földgázipari engedélyesek
számláira vonatkozó rendelkezések megtartását a pénzügyi- és fogyasztóvédelmi hatóságo k
folyamatosan, mindenre kiterjedően ellenőrzik .

Erre figyelemmel indokolatlan a földgázipari engedélyesek számlázási rendszereir e
vonatkozó további, jelentős költségnövekedéssel járó megfelelési és tanúsítási szabályo k
előírása .

Budapest, 2014 . július 08 .

Dr. Latorcai János

országgyűlési képviselő

FIDESZ-KDNP
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