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Módosító iavaslat

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján "az adókról, járulékokról szóló törvények
módosításáról" szóló T/15264 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat a következő, új 15 . §-sal egészül ki, egyben a §-ok számozása megfelelően
változik :

„15 . ~ A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003 . évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban :
Fát.) 4 . ~-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

_(3)Nem vehető igénybe árkiegészítés a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek által vásárolt jegyek, bérletek és a hatósági áras különjárati
autóbusz forgalom után, kivéve a nevelési-oktatási intézmények saját tanulóik, illetve
a felsőoktatási intézmények saját hallgatóik részére eszközölt jegy- és bérletvásárlásait
és a különjárati autóbusz-forgalom igénybevételét ."
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A nevelési-oktatási intézmények saját tanulóik részére történő bérletvásárlása sok családot
érint, akik a jelenleg hatályban lévő törvény szerint havi több ezer forintos többletkiadást kell,
hogy elszenvedjenek. Ez már egy iskoláskorú gyermek esetében is az eddig megszokott
iskoláztatási költségeket 30-40000 forinttal növelné évente . A törvény jelentősen korlátozza
valamennyi közoktatási intézmény, illetve a felsőoktatási intézmény által saját tanulójának,
illetve diákjának megvásárolt bérletszelvény után is a fogyasztói árkiegészítés
igénybevételének lehetőségét . Az érvényes törvény szerint a közlekedési szolgáltató
lényegesen kevesebb állami támogatásban részesül a lényegében változatlan nagyságú feladat
ellátása mellett. Ez veszélyezteti a járatsűrűség, illetve a vonalhálózat fenntarthatóságát,
ezáltal a közlekedési színvonal fenntartását . A mindennapi gyakorlatban tapasztalható
visszaélések korlátozására más technikát kell választani . A jelenlegi szabályozás hátrányosan
érinti a hallgatói jogviszonyban lévőket, az elmaradó fogyasztói árkiegészítés a közlekedési
szolgáltató által megemelt jegyárakban jelenik meg . Ez hátrányosan érinti a kistelepüléseken



élőket, így az esélyegyenlőségnek a kormány által annyit hangoztatott elvét sérti . A
szabályozás elhibázott, a közlekedési szolgáltató nem tudja, hogy a közoktatási intézmény
kinek adja a bérletet, az illető pontosan hány kilométerre lakik az iskolától (nem közelebb-e) .
Ennek hiteles nyilvántartása, pedig a jelenlegi szabályozás mellett nem várható a
közoktatástól .

Budapest, 2005 . április 11 .
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