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Dr. Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat
40. § (1) bekezdése alapján a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló T/2141 . számú törvényjavaslathoz az alábbi, egymással szoro s
tartalmi összefüggésben álló pontok szerint i

módosító javaslato t

terjesztjük elő , egyúttal kérjük, hogy a módosító javaslatunkat az Országgyű lés
Költségvetési bizottsága vitassa meg :

1. A törvényjavaslat 271 . §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

271 . § [(1) Az] Hatályát veszti az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
142. § (3)-(4) és (6)-(11) bekezdése . [helyébe a következ ő rendelkezés lép:

„(11) A tanúsítandó szervezetek bizalmas információinak és a nagy tömeg ű
személyes adatok védelme érdekében a tanúsító szervezetnek biztonság i
szabályzattal, tanúsított informatikabiztonsági irányítási rendszerrel kel l
rendelkeznie. A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell a min ősített adat
védelmérő l szóló 2009. évi CLV. törvény 16. §-a és az iparbiztonsági ellen őrzés és a
telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010 .
(III . 31 .) Korm. rendelet alapján kiállított telephely biztonsági tanúsítvánnyal .”

(2) Az elektronikus hírközlésrő l szóló 2003 . évi C. törvény 142. §-a a következő (12)
bekezdéssel egészül ki :

„(12) A (3)–(11) bekezdésnek nem megfelel ő számlázási rendszerb ől kiállított
számla

a) a havi 200 000 darabot meghaladó mennyiség ű számlát kibocsátó szervezete k
esetében 2015 . február 28. napja után,

b) a havi 200 000 darabot meg nem haladó mennyiség ű számlát kibocsátó
szervezetek esetében 2015 . június 30 . napja utá n

érvénytelen.”]

mód3t2141



2. A törvényjavaslat 286. §-ának az elhagyását javasoljuk (a módosító javasla t
elfogadása esetén a törvényjavaslat további §-ainak számozása értelemszerűen
változik) :

[286. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI . törvény 43. § (12) bekezdés e
helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(12) A tanúsítandó szervezetek bizalmas információinak és a nagy tömeg ű
személyes adatok védelme érdekében a tanúsító szervezetnek biztonsági
szabályzattal, tanúsított informatikabiztonsági irányítási rendszerrel kel l
rendelkeznie. A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell a min ősített adat
védelmérő l szóló 2009. évi CLV. törvény 16 . §-a és az iparbiztonsági ellen őrzés és a
telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010 .
(III . 31 .) Korm. rendelet alapján kiállított telephely biztonsági tanúsítvánnyal .”

A villamos energiáról szóló 2007 . évi LXXXVI. törvény 43 . §-a a következő (13)
bekezdéssel egészül ki :

„(13) A (4)—(12) bekezdésnek nem megfelelő számlázási rendszerb ől kiállított
számla

a) a havi 200 000 darabot meghaladó mennyiség ű számlát kibocsátó szervezete k
esetében 2015. február 28. napja után,

b) a havi 200 000 darabot meg nem haladó mennyiség ű számlát kibocsátó
szervezetek esetében 2015. június 30. napja után

érvénytelen .”]

3. A törvényjavaslat 292. §-ának az alábbi új I. ponttal történő kiegészítését javasoljuk
(a módosító javaslat elfogadása esetén a § további pontjainak számozása
értelemszerűen változik) :

/Hatályát veszti a villamos energiáról szóló 2007 . évi LXXXVI törvény/

„L 43.	 (4)-(5) és (7)-(12) bekezdése, ”

4. A törvényjavaslat 296. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk :

296. § [(1) A] Hatályát veszti a földgázellátásról szóló 2008 . évi XL. törvény 100. §
(lb)-(lc) és (1 e)-(1 j) bekezdése_ [helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1 j) A tanúsítandó szervezetek bizalmas információinak és a nagy tömeg ű
személyes adatok védelme érdekében a tanúsító szervezetnek biztonság i
szabályzattal, tanúsított informatikabiztonsági irányítási rendszerrel kel l
rendelkeznie. A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell a min ősített ada t
védelmérő l szóló 2009 . évi CLV . törvény 16. §-a és az iparbiztonsági ellenőrzés és a
telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010 .
(III . 31.) Korm. rendelet alapján kiállított telephely biztonsági tanúsítvánnyal .”

2



(2) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 100 . §-a a következő (lk)
bekezdéssel egészül ki :

„(lk) Az (lb)—(lj) bekezdésnek nem megfelel ő számlázási rendszerb ől kiállított
számla

a) a havi 200 000 darabot meghaladó mennyiségű számlát kibocsátó szervezete k
esetében 2015. február 28. napja után,

b) a havi 200 000 darabot meg nem haladó mennyiség ű számlát kibocsátó
szervezetek esetében 2015. június 30. napja után

érvénytelen .”]

5. A törvényjavaslat 359. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk :

359. § [(1) A] Hatályát veszti a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011 . évi CCIX .
törvény 63 . (5)-(13) bekezdése, [helyébe a következő rendelkezés lép :

„(13) A tanúsítandó szervezetek bizalmas információinak és a nagy tömeg ű
személyes adatok védelme érdekében a tanúsító szervezetnek biztonsági
szabályzattal, tanúsított informatikabiztonsági irányítási rendszerrel kel l
rendelkeznie. A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kell a min ősített adat
védelmérő l szóló 2009 . évi CLV. törvény 16 . §-a és az iparbiztonsági ellen őrzés és a
telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010 .
(III. 31.) Korm. rendelet alapján kiállított telephely biztonsági tanúsítvánnyal .”

(2) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011 . évi CCIX. törvény 63. §-a a következő
(14) bekezdéssel egészül ki :

„(14) A (5)—(13) bekezdésnek nem megfelel ő számlázási rendszerb ől kiállított
számla

a) a havi 200 000 darabot meghaladó mennyiség ű számlát kibocsátó szervezetek
esetében 2015. február 28. napja után ,

b) a havi 200 000 darabot meg nem haladó mennyiségű számlát kibocsátó
szervezetek esetében 2015 . június 30. napja után

érvénytelen .”]
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Indokolás

Az egymással szoros tartalmi összefüggésben álló pontok szerinti módosító javasla t

célja, hogy kerüljenek hatályon kívül azok a felesleges adminisztráció s

tehernövekedéssel, és a fogyasztók számára felesleges díjnövekedéssel járó

rendelkezések, amelyek az egyes közszolgáltatást végző társaságok számlázás i

rendszereinek tanúsítása érdekében – feltehetően – egy konkrét cégnek teremtenek

milliárdos nagyságrendű megrendelést (lásd erről bővebben : http :l/nol .hu/gazdasaw"a-

rezsiharc-uj abb -nyertes e- 1 474399, http ://nol .hu/gazdasag/cafoljak-nemeth-szilardot -

1476087, http://index .hu/gazdasagl2014'11 i 10/szamlazas/) .

Sem a Fidesz, sem a Kormány nem indokolta a számlázási rendszerek tanúsításár a

vonatkozó kötelezettség bevezetésének szükségességét . Nem hozták nyilvánosságra a

tanúsítási kötelezettség indokait, ugyanakkor a kormányzati szerepl ők egymást cáfolva

nevezték meg a szabályozás ötletgazdáját. A szabályozást ugyanakkor id ő rő l időre úgy

alakította a kormánypárti többség, hogy lehet őség szerint egyetlen cég (sajtóhírek

szerint a Hunguard Kft.) tudja csak elvégezni az összes közműcég számlázás i

rendszereinek auditálását . Az auditálás költsége cégenként – sajtóhírek szerint –

százmillió forintos nagyságrendet is elérheti .

Az MSZP korábban sem, és most sem támogatja, hogy a kormány a fogyasztók és a

gazdasági szereplők hátrányára, meghatározott cégnek teremtsen új piacokat . A

fogyasztóknak érdemi haszna nem származik abból, hogy tanúsított számlázás i

rendszerből kiállított számlát kap, az érintett közszolgáltató cégek jelent ős részének (pl . :

kisebb hírközlési szolgáltatók, víziközműszolgáltatók) súlyos problémát okozhat a z

auditálási költség kigazdálkodása. A tanúsítási kötelezettségnek – az ebb ől eredő
költségek továbbhárítását kimondó szabály nélkül – egyértelm űen árnövelő hatása lesz ,

vagyis a Kormány ezeket a felesleges költségeket a fogyasztókkal kívánn á

megfizettetni .

A tanúsítási kötelezettség valódi értéknöveléssel nem jár, tekintettel arra, hogy a

közszolgáltató társaságok számlázási rendszereinek tanúsítás nélkül is összhangban kel l

állniuk a magyar számviteli szabályokkal, és a társaságoknak eleget kell tenniük a

meghatározott adatvédelmi jogszabályban foglalt kötelezettségeiknek, amel y

kötelezettségek megtartását a hazai hatóságok ellenőrzik .

Nem elhanyagolható körülmény, hogy a tanúsítást végző egyetlen cég a tanúsítás során

hozzáférhet akár az összes hírközlési, földgáz-, áram-, és víziközm űszolgáltatás t

igénybe vevő fogyasztó, illetve cég adataihoz is, így személyes adatok és érzékeny

üzleti adatok is a birtokába kerülhetnek .
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Mindezek alapján indokoltnak tartjuk a fogyasztók és a hazai vállalkozások terhei t

feleslegesen növelő rendelkezések hatályon kívül helyezését a javaslatból .

Az elhagyni javasolt ágazati törvényeket érintő módosítások mindezeken túl tartalmilag

nem kapcsolódnak a 2015 . évi központi költségvetés megalapozásához, így a módosít ó

javaslat szerinti változtatások elfogadása ebb ő l a szempontból is indokolt .

Budapest, 2014 . december 1 .

Dr. Tóth Bertalan

országgyűlési képviselő

MSZP

Dr. Józsa István

országgyűlési képviselő

MSZP

B'urány Sándor

országgyűlési képviselő
MSZP

országgyűlési képviselő

MSZP

r

Kiss László

országgyűlési képviselő

MSZP
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