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Képviselőcsoportja

T/8541 .

2004. évi . . . törvény
a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003 . évi LXXXVII. törvény módosításáról

1.§

Képviselői önálló indítvány

A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003 . évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban : Ftv .) 6. §-a
helyébe az alábbi rendelkezés lép :

,,6. § Az árkiegészítés alapja
a) a kedvezményes személyszállítási szolgáltatás általános forgalmi adóval növelt
díjbevétele - ide nem értve a 4 . § (2)-(3) bekezdése szerint árkiegészítés
igénybevételére nem jogosító díjbevételt -,
b) az életkoruk alapján ingyenes utazásra jogosult magyar állampolgárok és az
Európai Unió más tagállamának állampolgárai, valamint a szomszédos államokban élö
magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek ; a fegyveres
erők hadköteles tagjai és a polgári szolgálatot teljesítők, valamint az országgyűlési
képviselők ingyenes utazásához kapcsolódva a belföldi vasúti, a távolsági menetrend
szerinti autóbusz-, a vízi-közlekedés általános forgalmi adót is tartalmazó díjbevétele,
valamint
c) a melléklet 14 . pontja szerint kedvezményezett, helyi tömegközlekedésben használt
bérletek esetén a tárgyhónapban értékesített bérletek darabszáma ."

2.§

(1) Az Ftv. 7 . § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

,,7 . § (1) Az árkiegészítés mértéke
a) a személyszállítási szolgáltatás árkiegészítés alapjának meghatározott százaléka
(árkiegészítési kulcs),
b) a helyi tömegközlekedésben használt kedvezményes bérletek esetén a
kedvezményezett csoportok egy-egy bérlet vásárlására megadott, a mellékletben
szereplő pénzben kifejezett összeg ."

(2) Az Ftv . 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

,,(3) A gazdasági és közlekedési miniszter - az árkiegészítésre jogosult szolgáltatóktól
kapott, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó, törtév esetén éves szintre átszámított
adatai alapján - havonta rendelkezik a helyi közlekedésben ingyenesen igénybe vett



szolgáltatások után az árkiegészítésre jogosult szolgáltatónak járó, a tárgyévet
megelőző évben kapott árkiegészítés mértékének 1/12-ed részéhez igazodó
árkiegészítés mértékéről, illetve annak kiutalásáról ."

3.§

Az Ftv. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„Melléklet a 2003. évi LXXXVII. törvényhez

Azon szolgáltatások köre, amelyek után fogyasztói árkiegészítés vehető igénybe

Sor-
szam A szolgáltatás megnevezése és SZJ száma

Fogyasztói
árkiegészítés
mértéke

1 . 50%-os vasúti kedvezmény, ideértve a budapesti agglomerációban a HÉV-
vonalakon érvényes 50%-os kedvezményt is (SZJ 60 .21 .10.9 és 60 .10.1,
kivéve járműszállítás a 60 .10.12.0-ból)

100%

67,5%-os vasúti kedvezmény (SZJ 60 .10.1, kivéve járműszállítás a
60.10.12.0-ból)

208%

3 . 90%-os vasúti kedvezmény, ideértve a budapesti agglomerációban a HÉV-
re váltott tanuló- és nyugdíjas bérletjegy, illetve a hadköteles katonák HÉV-
re váltott menetjegye kedvezményét is (SZJ 60 .21.10.9 és 60 .10.1, kivéve
járműszállítás a 60.10.12.0-bó1)

900%

4 . Tanulók vasúti bérletjegye (SZJ 60 .10.1, kivéve járműszállítás a
60.10.12.0-ból)

900%

5 . A 65. életévüket betöltött
- magyar állampolgárok,
- az Európai Unió más tagállamának állampolgárai és
"Magyarigazolvánnyal", illetve "Magyar hozzátartozói igazolvánnyal"
rendelkező személyek

az országgyűlési képviselők korlátlan, valamint a fegyveres erők
hadköteles tagjainak és a polgári szolgálatot teljesítők jogszabályban
meghatározott számú ingyenes vasúti utazása (SZJ 60 .21 .10.9 és 60 .10 .1,
kivéve járműszállítás a 60 .10.12.0-ból)

12,0%

6 . 50%-os távolsági autóbusz-kedvezmény (SZJ 60 .21 .31.0-ból) 115%
7 . 67,5%-os távolsági autóbusz-kedvezmény (SZJ 60.21 .41.0-ból) 239%
8 . 90%-os távolsági autóbusz-kedvezmény, ideértve a budapesti és miskolci

agglomerációban váltott tanuló- és nyugdíjas bérletjegy kedvezményét is
(SZJ 60 .21.41 .0-ból és 60 .21.31.3-ból)

1035%

9 . Tanulók távolsági autóbusz-kedvezménye (SZJ 60.21 .41.0-ból) 706%
10. Hatósági áras különjárati autóbusz-forgalom (SZJ 60 .23 .11.0-ból és

60.23.14.0-ból)
20%

11 . A 65. életévüket betöltött
- magyar állampolgárok,
- az Európai Unió más tagállamának állampolgárai és
"Magyarigazolvánnyal", öletve "Magyar hozzátartozói igazolvánnyal"
rendelkező személyek

és az országgyűlési képviselők ingyenes utazása a menetrend szerinti
távolsági autóbusz-közlekedésben (SZJ 60 .21 .41-böl)

8%

12 50%-os komp- és révközlekedési kedvezmény (SZJ 61 .20.11-böl és
61 .20.12-böl)

100%

13 . Révközlekedés tanuló- és nyugdíjas bérletjegye (SZJ 61 .20.11-böl) 208%



4.§

Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba .

Indokolás

A fogyasztói árkiegészítésről szóló törvényt a parlament 2003 novemberében fogadta el,
amely jelentősen módosította a diák és nyugdíjas jegyek, valamint bérletek árkiegészítésének
mértékét .
A törvény hatályba lépését megelőzően a diákokat és nyugdíjasokat jelentős árkiegészítés
illette meg, ennek köszönhetően elérhető áron vehették igénybe a diákok a révközlekedést,
amely az árkiegészítésnek köszönhetően mindösszesen havi 2700 forinttal terhelte meg a
szülők kasszáját . A törvénymódosítás következtében ez az összeg majdnem háromszorosára
emelkedett, azaz most 8000 forintba kerül ugyanaz a bérlet . Könnyen belátható, hogy a
törvénymódosítás nagyon nehéz helyzetbe hozta a komp- és révközlekedést igénybe vevő
diákok szüleit. Ugyanakkor az is belátható, hogy a korábbi gyakorlat nem igényelt
aránytalanul magas költségvetési megterhelést . Véleményünk szerint ezért az államháztartás
pénzügyi helyzete nem indokolja a törvényi szabályozás fenntartását, és e tekintetben uniós
kötelezettségünk sincs .
A költségvetés külön normatívát biztosított a nagyvárosok helyi tömegközlekedése
támogatására. Ezzel szemben megfeledkezett a tanulók százezrei által használt helyközi
közlekedésről. Ezért is volna rendkívül indokolt, hogy az 50%-os, a 67,5%-os, a 90%-os
valamint a tanulók távolsági autóbusz kedvezménye esetén a fogyasztói árkiegészítés mértéke
mintegy 15%-kal emelkedjen .

Budapest, 2004 . február 3 .

Hadházy Sán or
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Dr . Hargitai János
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Bánki Erik
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

14 . Helyi tanuló- és nyugdíjas bérletjegy (SZJ 60 .21.31-böl és 60 .21 .10.1-böl) 3350 Ft/hó/db
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, trolibuszra (kombinált)

Egyéb települések (autóbuszra)

1900 Ft/hó/db
1250 Ft/hó/db
1250 Ft/hó/db
1290 Ft/hó/db
2370 Ft/hó/db
1600 Ft/hó/db
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