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FÖT^v zfi'' uz|etszabá|yzatának

HATAROZAT

(A cégröVidítetteInevezése:
A BudapestiTávhőszo|gáltatóZártkörűen Működő Részvénytársaság
Cg.01-10-042582
1116 Budapest,Ka|otaszegu. 31.;cégjegyzékszáma:
FŐTAV zrÍ'';székhe|ye:
VonatkozóÜz|etszabá|yzat
dr. MitnyanGyörgy vezérigazgató)
táVhószo|gá|tatáSra
képviselője:
e|járáskeretében
á||amigazgatási
a|apján,a fentiÜgyszámon|efo|ytatott
e|fogadásairántikére|me
,|
képező
meghoztam az a|ábbi határozatot' A FŐTÁV Zrt. je|en határozat . me||ék|etét
úz|etszabá|y
zatát 20.17. június'1-jei hatá||yaI
jóváhagyom.
jogszabá|ysértésre
E határozate||enfe||ebbezésnek
nincsheIye,a jogerőshatározatfe|ü|vizsgá|ata
hivatkozássa|kérhetőa közigazgatási Ügyekbene|járó bíróságtól(tárgyiÜgyben a Fovárosi
harmincnaponbe|Ü|a
számított
1055Budapest,Markó u. 27.)a döntésközlésétő|
Törvényszéktó|,
A
a hatóság e||enikeresetindításáva|.
benyújtott,
döntésthozó hatóságná|három pé|dányban
A bírósága
eljáró bírósága döntéstnem perese|járásbanvizsgáljafe|Ü|.
közigazgatásiíigyekben
azonbantárgya|ásttart.
kére|mére
keresetettárgya|ásonkívÜlbkálja e|, a fe|ekbárme|yikének
nincs
miattigazo|ásnak
ennekeImu|asztása
Tárgyalástartásátaz ügyfé|
a kereset|evé|ben
kérheti,
helye.
formájában
i||etékbé|yeg
e|járáSii||etéket
A FŐTÁV Zrt'a 3000.-Ft (háromezer)
forintá|ta|ános
téte|ű
Ierótta.

cím:1052
Budaoest.
Városházutca9-11.||evé|cím:
1840Budapest
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Indoko|ás

módosításáró|szó|ó
A FŐTÁV zrI' 2016' december 21-én benyújtottaÜz|etszabá|yzahának
Tszt.)7. $ (1)
kére|mét.
A távhőszo|gá|tatásró|
szó|ó 2005. éviXVl||.törvény(a továbbiakban:
bekezdéseszerint:,,ÁterüIetileg
illetékestelepülésiónkormányzatjegyzője,a fővárosbana fővárosi
önkormányzat főjegyzője (a továbbÍakban: onkormányzatjegyzője):
a) megküIdivéleményezésre
a távhőszolgáltató üzletszabáIyzatáta fogyasztóvédelmihatóságnak;,'
Vé|eményezésre
megkü|dtem
Fentijogszabá|yiköteIezésa|apjána tárgyiúz|etszabá|yzat
tervezetét
Főosztá|y(a
és Fogyasztóvéde|mi
a BudapestFóváros Kormányhivatala
MűszakiEngedé|yezési
továbbiakban: Hatóság) réSzére. A

ügyiratszámú
Hatóság BP/FOGY/01913-212017.

tett, amelyekben a
tájékoztatásábanaz Úz|eIszabá|yzatta|kapcso|atosantöbb észrevéte|t
(a továbbiakban:
Fogytv.)
ésa fogyasztóvéde|emi
fogyasztóvéde|emró|
szó|ó í997.éviCLV. töÍVény
kérteaz
hatóság kije|ö|ésérő|
szó|ó 38712016.(X||' 2.) Korm' rende|ete|őírásainakátvezetését
a|ábbiakszerint:
,A fogyasztóVédelmihatóság kijelölésérőIszóló 387/2016. (Xll. 2.) Korm. rendelet (a
továbbiakban:Rendelet)2017' 01. 01-jei hatáIybalépésével
a korábba a Budapest Főváros
Kormányhivatala Múszaki EngedéIyezésiés Fogyasztóvédelmi FőosztáIy által gyakorolt
hatáskö rök megosztá sra kerültek'
A Rendelet 2, $ (1) bekezdése szeint, ha a rendelet eltérőennem rendelkezik, a Kormány
általános fogyasztóvédelmihatóságként a járási hivatalt (BudapesÍena kerületi hivatalokat)
jelolte ki.
A Kormány a Rendelet 3' $ (4)bekezdésébenfelsorolthatáskörök tekintetébenfogyasztóvédelmi
hatóságkénta megyeszékhelyszeinti járási hivataltjelöIte ki, ígypI. az I) pontban a víziközműszolgáltatásróI szóló 2011' éviCCIX. tórvény5/E. $-ában foglaltak,az o) pontban az egységes
közszolgálati számlaképrőlszóló 2013' éviCLb(XVIll, toruény11. $-ábanfoglaltaktekintetében.
Mindez azt jelenti, hogy azokat a hatásköröket, melyeket a jogalkotó a Rendelet 3.s G)
bekezdésébenfelsorol,a megyeszékhelyszerintijárási hivatalokhatósági osztáIyai,Budapesten
az V. kerületi Hivatal FogyasztóvédelmiFőosztály gyakorolja.
Tekintettel arra, hogy a jogalkoti a fogyasztóvédelemrőIszóló 1997. évi CLV. törvény (a
továbbiakban:Fgytv.) 17/A. és 17/B.paragrafusaiban foglaltak tekintetébennem jelölt ki eljáró
hatóságot,a hatáskora Rendelet2. $ (1)bekezdéseszeinti főszabály alapjána járási hivatalok
hatósági osá'áIyaihoz kerÍjlt'Ez azt jelenti, hogy az Fgytv' 17/A. $-ban, valamint a 17/B. $-ban
található rendelkezésekbetarÍásánakellenőrzéséta járási hivatalokhatósági osztályai végzik'
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Mindebbőteredőena tervezet8. RekIamációk,panaszügyekkezelésecíműpontjában(22,oldal)
tévesen került megnevezésre Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi
Fetügyetősége, mint eljáró hatóság. Az üg1tél-reklamációk kezelésévelés a válaszadási
határidők betaftásának ellenőnésévelkapcsolatos tjgyekben a kerijleti hivataloknak van
hatásköre az eljárások lefolytatására.
Enneft megfelelően a fogyasztó kérelménekelutasításáttartalmazó levelekben sem lehet
hatiság eIérhetiségét'
egységesenfeltüntetnia fogyasztóvédelmi
egy az Fgytv. 17/A.,vagy 17/B.$-ainakhatálya aIá tartozó kérelem
Amennyibena váIasztevéIben
kell feltüntetni.
kerül elutasításra,jogotvoslati fórumkénta járási (kerületi)hivatal elérhetőségét
A megfelelő járási (kerüIeti) hivatal kiválasztásánál a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairó! szóIó 2004. évi CXL. törvény illetékességérevonatkozó
szabályait keIIszem előtt taÍtani.
Egyéb esetekben a válaszleveleken az V. kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályának
ntetni.
eIérhetőségétkell feltÍj
A tervezet 22' oldalán szinténtévesa fogyasztóvédelmihatóság megjelölése' A Tszt.-ben,a
rezsitöryényben és a számlakép4örvényben meghatározott fogyasáóvédelmi hatásköröket
2017. január 1-jét követien Budapest Fóváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala
FogyasztóvédelmiFőosztáIya gyakorolja.
Figyelemmel a tervezet előkészítőinek gondos és sokrétúelőkészÍtő tevékenységérea
megkiildött FoTÁv zrt. Üzletszabályzatával
fogyasztóvédelmihatósági véleményezésre
szempontbólkifogástnem taláItam.',
kapcsolatbanfentiekentúlfogyasztóvédelmi

ezéda Tszt. 7' $-bane|óírtak
trttive|
a FoTÁV Zrt. a fentiekszerintmódosítottaÜz|etszabá|yzatát,
szerinta rende|kezőrészbenfogIa|thatározatothoztammeg.
b) pontjaa|apozzameg.
a Tszt. 7. s (1) bekezdésének
Hatáskörömet és i||etékességemet
szó|ó 2004á|ta|ánosszabá|yairó|
Határozatomat
a közigazgatásihatóságie|járásés szo|gáltatás
a|apjánhoztam
ésa 72.$ (1)bekezdése
Ket.)71. $ (1)bekezdése
éviCXL. iörvény(a továbbiakban:
meg.
Va|amint
a Ket.100.$ (.1)bekezdésa) pontja
|ehetőségét
a Tszt.7. $ (2) bekezdés,
A fel|ebbezés
ésa 109.$ (1)
|ehetőségéró|
a Ket.'|00.$ (2)bekezdése
a|apjánzártamki.A bíróságife|Ü|vizsgá|at
338.$ (1).
szóló 1952.éviIl|.törvény330.$' va|amint
bekezdés
a) pontja,a po|gáriperrendtartásró|
(2)bekezdései
alapjánadtamtájékoztatást.
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szó|ó .1990.éviXC|||.törvény29. S (.l) bekezdéseaIapján
az i|letékekről
Az i|letékmértékét
meg.
á||apítottam
Budapest,2017.6.lR-.
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