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Módosító javasla t

Módosítópont sorszáma: I .
A javaslat érintett rendelkezése : 33. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„33. § (1) Az Ehat . VII . Fejezete a következő 17/B. alcímmel egészül ki :

„17/B. Az energetikai szakreferens

21/B . § (1) E törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott
energiafogyasztású vállalkozásnak legalább egy, t ő le munkajogilag és társasági jogilag
független energetikai szakreferenst kell igénybe vennie .
(2) Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód ,
energiahatékony ” magatartásminták meghonosításának el ősegítése az igénybevételére
köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában . Ennek kerétélién :
a) figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, valamint az
energiahatékonysági intézkedések megvalósítását ,
b)tevékenységérő l e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározot t
tartalmú és rendszerességű jelentést ad a vállalkozás számára ,
c) közreműködik a 22/C . § szerinti jelentés elkészítésében ,
d) részt vesz a vállalkozás alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének
kialakításában .
(3) Energetikai szakreferens természetes személy vagy gazdálkodó szervezet lehet .
(4) Energetikai szakreferens az a természetes személy lehet, aki
a) rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel ;
b) rendelkezik legalább 3 év ; energetikai területen szerzett mérnöki - szakmai
gyakorlattal ;
c) a-39. § szerinti szakmai vizsgát teljesítette .
(5) A természetes személy energetikai szakreferensnek a 28 . § (3) bekezdése szerinti
éves továbbképzésen kell részt vennie és ötévente szakrnairnegújító vizsgát kell tennie .
(6) A gazdálkodó szervezet energetikai szakreferensnek akkor minősül, ha vele az
energetikai szakreferensi tevékenység végzésére jogosult (alkalmas) természete s
személy munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vag y
társasági jogi jogviszonyban áll.



(7) Az Európai Gazdasági Térségrő l szóló megállapodásban részes valamely államba n
(a továbbiakban : EGT-tagállam) letelepedett természetes személy és szerveze t
Magyarország területén letelepedés nélkül, szabad szolgáltatásnyújtás keretében akko r
nyújthat energetikai szakreferensi szolgáltatást, ha a (4) bekezdés c) pontja és az (5 )
bekezdés kivételével megfelel az e §-ban foglalt követelményeknek .

21/C. § (1) Az energetikai szakreferenst igénybe vev ő gazdálkodó szervezet 30 napon
belül tájékoztatja a Hivatalt az energetikai szakreferens igénybevételével kapcsolato s
kormányrendeletben meghatározott] adatokról, valamint az adatokban beállt egyé b
változásokról .
(2) Az energetikai szakreferenst igénybe vevő gazdálkodó szervezet az általa igénybe
vett természetes személy energetikai szakreferensr ől a kővetkező adatokat köteles
béjelentenia Hivatal számára :
a)név,
)a szakképzettséget igazoló irat kiállításának dátuma és sorszáma ,

c) szakirányú végzettség megnevezése ,
d) ajogviszony kezdő időpontja.
(3) Az energetikai szakreferenst igénybe vev ő gazdálkodó szervezet az általa igénybe
vettgazdálkodó szervezetenergetikai szakreferensr ő l a következő adatokat` köteles
bejelenteni a Hivatal számára :,
a) 'cégnév; székhély,
b) a jogviszony kezdő időpontja,
c) a gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban, vagy társasági jogi jogviszonyban álló természetes személy energetika i
szakreferens neve, szakképzettségét igazoló irat kiállításának dátuma és sorszáma,a
szákirányú véglettség megnevezése .
(4[2]) A megyei, fővárosi kormányhivatal a Hivatal kezdeményezésére kétszázeze r
forinttól kétmillió forintig terjed ő , bírsággal sújtja azt az energetikai szakreferens
igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetet, amely az (1) bekezdésben és a 21/B : §
( 1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget .
(5[3]) A bírság ismételten kiszabható, az ismételt bírság legkisebb összege az el őző leg
megállapított bírság 150%=a, legmagasabb összege hárommillió forint lehet .
`[4]) A megyei, fővárosi kormányhivatal a bírság összegének megállapítása során
figyelembe vesz i
a) a jogsértés súlyát;
rri) a jogsértő állapot fennállásának id ő tartamát;
c) a jogsértéssel elért vagyoni el őny mértékét ;
d) a jogsértő piaci helyzetét, befolyását;
e) utolsó összevont (konszolidált) beszámoló szerinti, ennek hiányában a gazdálkod ó
szervezet nyilvántartása szerinti nettó árbevételét vagy mérlegfőösszegét ;
f) a magatartás felróhatóságát ;
g)korábbijjogsértő magatartást ;
h) a jogsértő állapot megszüntetése érdekében kifejtett tevékenységet .
(2[5])A Hivatal az energetikai szakreferensek igénybevételére vonatkozóan
szolgáltatott adatok nyilvántartása, valamint ellenőrzési feladatainak ellátása céljából a
jogviszony fennállása időszakában, majd annak megszűnését kővető ötödik év végéig
kezeli az energetikai szakreferensekre vonatkozóan az (1) bekezdés alapján szolgáltatot t
adatokat . Ezt követően a nyilvántartott adatot visszavonhatatlanul törli .
(8[6])Az energetikai szakreferensek igénybevételére vonatkozóan szolgáltatott adatokat
elektronikus úton kell vezetni, az azokban szerepl ő adatokat elektronikusan kell tárolni



és feldolgozni . A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie a bekövetkezett változások
folyamatos követésére és a nyilvántartásból történ ő elektronikus adatszolgáltatásra .""

Indokolás

A személyes adatok körének meghatara7áa törvényi szintet igényel .

képviselő
Fidesz- Magyar Polgári Szövetség
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