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Módosító iavaslat

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján „az adókról, járulékokról és egyéb
költségvetési befizetésekróZ" szóló T/l 1621 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A 9 . számú mellékletnek az alábbi módosítását javasolom :



9. számú melléklet a 2004 . évi törvényhez

A Fát. mellékletének 5 . és 11-14 pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek :
/Azon szolgáltatások köre, amelyek után fogyasztói árkiegészítés vehető igénybe/

Sor-
szám

A szolgáltatás megnevezése és SZJ száma Fogyasztói
árkiegészítés mértéke

„5 . A 65 . életévüket betöltött

- magyar állampolgárok,
- az Európai Unió más tagállamának állampolgárai és

„Magyar igazolvánnyal", illetve „Magyar hozzátartozói
igazolvánnyal" rendelkező személyek

ingyenes vasúti utazása (SZJ 60 .21 .10.9. és 60.10 .1 ., kivéve
járműszállítás a 60.10.12 .0-ból)

12%"

„11 . A 65 . életévüket betöltött

- magyar állampolgárok,
- az Európai Unió más tagállamának állampolgárai és

„Magyar igazolvánnyal", illetve „Magyar hozzátartozói
igazolvánnyal" rendelkező személyek

ingyenes utazása a menetrend szerinti távolsági autóbusz-

8%

közlekedésben (SZJ 60.21 .41-ből)
12 . Helyi tanuló- és nyugdíjas bérletjegy (SZJ 60 .21 .31-ből és 60 .21 .10-

ből) Budapest (a Helyiérdekű Vasúttal együtt a közigazgatási határon
belül)

Megyei jogú városok, ezen belül :

kizárólag autóbuszra
kizárólag villamosra
kizárólag trolibuszra
villamosra és trolibuszra
autóbuszra, villamosra és trolibuszra (kombinált)

Egyéb településekre (autóbuszra)

3500 Ft/hó/db

1990 Ft/hó/db
1300 Ft/hó/db
1300 Ft/hó/db
1350 Ft/hó/db
2470 Ft/hó/db

[1670] 1990 Ft/hó/db

13 . Komp- (SZJ 61 .20.11-ből) és a révközlekedési (SZJ 61 .20.12-ből 60 Ft/db
menetjegy kedvezmény

14 . Komp- (SZJ 61 .20.11-ből) és a révközlekedési (SZJ 61 .20.12-ből 600 Ft/db
bérlet kedvezmény



Indokolás

Semmi nem indokolja, hogy a nem megyei jogú városban élő állampolgárok hátrányos
megkülönböztetésben részesüljenek a helyi tanuló- és nyugdíjas bérletjegy fogyasztói
árkiegészítési mértékét illetően .

Budapest, 2004 . október 13 .

Dr. Bóka István
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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