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1116 Budapest ,  Ka lotaszeg u.31. tárgy: F ÖT ̂ v zfi'' uz|etszabá|yzatának e|fogadása

HATAROZAT

A Budapesti Távhőszo|gáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (A cég röVidített eInevezése:

FŐTAV zrÍ''; székhe|ye: 1116 Budapest, Ka|otaszeg u. 31.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-042582

képviselője: dr. Mitnyan György vezérigazgató) táVhószo|gá|tatáSra Vonatkozó Üz|etszabá|yzat

e|fogadása iránti kére|me a|apján, a fenti Ügyszámon |efo|ytatott á||amigazgatási e|járás keretében

meghoztam az a|ábbi határozatot' A FŐTÁV Zrt. je|en határozat ,| . me||ék|etét képező

úz|etszabá|y zatát 2 0.1 7. j ú n i u s'1 -jei hatá | |ya I

jóváhagyom.

E határozat e||en fe||ebbezésnek nincs heIye, a jogerős határozat fe|ü|vizsgá|ata jogszabá|ysértésre

hivatkozássa| kérhető a közigazgatási Ügyekben e|járó bíróságtól (tárgyi Ügyben a Fovárosi

Törvényszéktó|, 1055 Budapest, Markó u. 27.) a döntés közlésétő| számított harminc napon be|Ü| a

döntést hozó hatóságná| három pé|dányban benyújtott, a hatóság e||eni kereset indításáva|. A

közigazgatási íigyekben eljáró bíróság a döntést nem peres e|járásban vizsgálja fe|Ü|. A bíróság a

keresetet tárgya|áson kívÜl bkálja e|, a fe|ek bárme|yikének kére|mére azonban tárgya|ást tart.

Tárgyalás tartását az ügyfé| a kereset|evé|ben kérheti, ennek eImu|asztása miatt igazo|ásnak nincs

helye.

A FŐTÁV Zrt' a 3000.- Ft (háromezer) forint á|ta|ános téte|ű e|járáSi i||etéket i||etékbé|yeg formájában

Ierótta.
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Indoko|ás

A FŐTÁV zrI' 2016' december 21-én benyújtotta Üz|etszabá|yzahának módosításáró| szó|ó

kére|mét. A távhőszo|gá|tatásró| szó|ó 2005. évi XVl||. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 7. $ (1)

bekezdése szerint: ,,Á terüIetileg illetékes települési ónkormányzat jegyzője, a fővárosban a fővárosi

önkormányzat főjegyzője (a tov ábbÍakb an : onkormányzat jegyzője) :

a) megküIdi véleményezésre a távhőszolgáltató üzletszabáIyzatát a fogyasztóvédelmi hatóságnak;,'

Fenti jogszabá|yi köteIezés a|apján a tárgyi úz|etszabá|yzat tervezetét Vé|eményezésre megkü|dtem

a Budapest Fóváros Kormányhivatala Műszaki Engedé|yezési és Fogyasztóvéde|mi Főosztá|y (a

továbbiakban: Hatóság) réSzére. A Hatóság BP/FOGY/01913-212017. ügyiratszámú

tájékoztatásában az Úz|eIszabá|yzatta| kapcso|atosan több észrevéte|t tett, amelyekben a

fogyasztóvéde|emró| szó|ó í 997. évi CLV. töÍVény (a továbbiakban: Fogytv.) és a fogyasztóvéde|emi

hatóság kije|ö|ésérő| szó|ó 38712016. (X||' 2.) Korm' rende|et e|őírásainak átvezetését kérte az

a|ábbiak szerint:

,A fogyasztóVédelmi hatóság kijelölésérőI szóló 387/2016. (Xll. 2.) Korm. rendelet (a

továbbiakban: Rendelet) 2017' 01. 01-jei hatáIyba lépésével a korábba a Budapest Főváros

Kormányhivatala Múszaki EngedéIyezési és Fogyasztóvédelmi FőosztáIy által gyakorolt

h atás kö rök m ego sztá sra ker ü lte k'

A Rendelet 2, $ (1) bekezdése szeint, ha a rendelet eltérően nem rendelkezik, a Kormány

általános fogyasztóvédelmi hatóságként a járási hivatalt (BudapesÍen a kerületi hivatalokat)
jelolte ki.

A Kormány a Rendelet 3' $ (4) bekezdésében felsorolt hatáskörök tekintetében fogyasztóvédelmi

hatóságként a megyeszékhely szeinti járási hivatalt jelöIte ki, így pI. az I) pontban a víziközmű-

szolgáltatásróI szóló 201 1' évi CCIX. tórvény 5/E. $-ában foglaltak, az o) pontban az egységes

közszolgálati számlaképről szóló 2013' évi CLb(XVIll, toruény 11 . $-ában foglaltak tekintetében.

Mindez azt jelenti, hogy azokat a hatásköröket, melyeket a jogalkotó a Rendelet 3.s G)
bekezdésében felsorol, a megyeszékhely szerintijárási hivatalok hatósági osztáIyai, Budapesten

az V. kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály gyakorolja.

Tekintettel arra, hogy a jogalkoti a fogyasztóvédelemrőI szóló 1997. évi CLV. törvény (a

továbbiakban: Fgytv.) 17/A. és 17/B. paragrafusaiban foglaltak tekintetében nem jelölt ki eljáró

hatóságot, a hatáskor a Rendelet 2. $ (1) bekezdése szeinti főszabály alapján a járási hivatalok

hatósági osá'áIyaihoz kerÍjlt' Ez azt jelenti, hogy az Fgytv' 17/A. $-ban, valamint a 17/B. $-ban
található rendelkezések betarÍásának ellenőrzését a járási hivatalok hatósági osztályai végzik'
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Mindebbőt eredően a tervezet 8. RekIamációk, panaszügyek kezelése című pontjában (22, oldal)

tévesen került megnevezésre Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi

Fetügyetősége, mint eljáró hatóság. Az üg1tél-reklamációk kezelésével és a válaszadási

határidők betaftásának ellenőnésével kapcsolatos tjgyekben a kerijleti hivataloknak van

hatásköre az eljárások lefolytatására.

Enneft megfelelően a fogyasztó kérelmének elutasítását tartalmazó levelekben sem lehet

egységesen feltüntetni a fogyasztóvédelmi hatiság eIérhetiségét'

Amennyiben a váIasztevéIben egy az Fgytv. 17/A., vagy 17/B. $-ainak hatálya aIá tartozó kérelem

kerül elutasításra, jogotvoslati fórumként a járási (kerületi) hivatal elérhetőségét kell feltüntetni.

A megfelelő járási (kerüIeti) hivatal kiválasztásánál a közigazgatási hatósági eljárás és

szolgáltatás általános szabályairó! szóIó 2004. évi CXL. törvény illetékességére vonatkozó

szabályait keII szem előtt taÍtani.

Egyéb esetekben a válaszleveleken az V. kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályának

eIé rhető ségét kell feltÍj ntetn i.

A tervezet 22' oldalán szintén téves a fogyasztóvédelmi hatóság megjelölése' A Tszt.-ben, a

rezsitöryényben és a számlakép4örvényben meghatározott fogyasáóvédelmi hatásköröket

2017. január 1-jét követien Budapest Fóváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala

Fogyasztóvédelmi FőosztáIya gyakorolja.

Figyelemmel a tervezet előkészítőinek gondos és sokrétú előkészÍtő tevékenységére a

fogyasztóvédelmi hatósági véleményezésre megkiildött FoTÁv zrt. Üzletszabályzatával

kapcsolatban fentieken túl fogyasztóvédelmi szempontból kifogást nem taláItam.',

trttive| a FoTÁV Zrt. a fentiek szerint módosította Üz|etszabá|yzatát, ezéd a Tszt. 7 ' $-ban e|óírtak

szerint a rende|kező részben fogIa|t határozatot hoztam meg.

Hatáskörömet és i||etékességemet a Tszt. 7. s (1) bekezdésének b) pontja a|apozza meg.

Határozatomat a közigazgatási hatósági e|járás és szo|gáltatás á|ta|ános szabá|yairó| szó|ó 2004-

évi CXL. iörvény (a továbbiakban: Ket.) 71 . $ (1) bekezdése és a 72. $ (1) bekezdése a|apján hoztam

meg.

A fel|ebbezés |ehetőségét a Tszt. 7. $ (2) bekezdés, Va|amint a Ket. 100. $ (.1) bekezdés a) pontja

a|apján zártam ki. A bírósági fe|Ü|vizsgá|at |ehetőségéró| a Ket. '|00. $ (2) bekezdése és a 109. $ (1)

bekezdés a) pontja, a po|gári perrendtartásró| szóló 1952. évi Il|. törvény 330. $' va|amint 338. $ (1).

(2) bekezdései alapján adtam tájékoztatást.
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aIapjánAz i|leték mértékét az i|letékekről

á||apítottam meg.

Budapest, 2017.6.lR-.

szó|ó .1990. évi XC|||. törvény 29. S (.l) bekezdése
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