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A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetésér ől szóló, T/1498. számú törvényjavaslat
költségvetési elő irányzataihoz – a Házszabály 94 . §-ában foglaltaknak megfelel ően -

módosító javaslato t

terjesztek el ő .

- A törvényjavaslat 2011 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) – a túloldali
részletezés

	

szerinti

	

–

	

növelését,

	

illetve

	

csökkentését

	

javasolom:



Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió

forintban, egy tizedessel)
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XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLE N
BEVÉTELE I
ÉS KIADÁSAI

2 Fogyasztáshoz kapcsolt adó k

1 Általános forgalmi adó [2 498 300, 0]
+20 000 2 518 300. 0

XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIU M

20 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

35 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez [30 000,01 [26 500,01
+20 000 +20000 50 000 .0 46 500.0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szerepl ő rendelkezésekkel.



INDOKOLÁS

A távhő kedvezményes ÁFA-kulcsa egyike annak a három jelenlegi szabályozó eszköznek, amellye l
Magyarország az elmúlt évek alatt összesen közel ezer milliárd forinttal aktívan és sikerese n
ösztönözte az orosz import gáz felhasználását, gátolta az energiahatékonysági beruházáso k
megvalósítását és fékezte a megújuló energiaforrások terjedését. Ezen szabályozók 2010-ben összesen
mintegy 140 milliárd forintos támogatást nyújtottak a földgáz alapú hőtermelésnek, és annak döntő
részét a fóldgáz alapú távfűtésnek. A távhő kedvezményes ÁFA kulcsa egy környezetileg,
társadalmilag és gazdaságilag káros támogatás, mely évi 30 Mrd Ft érték ű kiesést okoz az egyi k
leghatékonyabban beszedhető adónem, az AFA bevételeiben, amelynek alacsonyabb hatékonyságú
adókkal pótlása újabb társadalmi veszteséget okoz . Ezért a távhő jelenleg 5%-os kedvezményes AFA
kulcsának kétlépcs ős emelését javasoljuk, 2011 . január 1-j étő l 18%-ra, majd 2012 . január 1-tő l 25% -
ra. Emellett az LMP módosító indítványt nyújt be a jelenlegi gázártámogatási rendszer átalakítására : a
javasolt kizárólag szociális alapú, energiahordozótól és fogyasztástól független lakásrezsi támogatás i
rendszerben a legrászorultabb jövedelmű csoportok támogatása nem csökkenhet, hanem nőni fog a
jelenlegihez képest. Feltétlenül szükségesnek tartjuk az energiapolitika és a szociálpolitika
különválasztását : társadalmi problémákat nem lehet hatékonyan orvosolni energiaárakon é s
energiaadókon keresztül . A jelenleg valóban létez ő energiaszegénységet jövedelmi oldalról é s
rászorultsági alapon tartjuk kezelendőnek úgy, hogy emellett minden energia-felhasználó fizesse meg
a felhasznált energia tényleges költségét . A lakásköltségek komoly gondot okoznak az alacson y
jövedelmű csoportoknak: a lakáskiadásoknak a háztartás összes kiadásán belüli aránya minden ötödi k
háztartás esetében meghaladja a nemzetközi gyakorlatban kritikusnak tekintett 30 százalékot, é s
félmillió háztartásnak lehet a lakhatását veszélyeztet ő díjhátraléka . Az új támogatási rendszerben a
normatív lakásköltségek közelítenének az adott lakáshelyzethez tartozó normatív kiadásokhoz . A mai
normatív lakáskiadás-számítást egy olyan képlet váltaná fel, amely figyelembe veszi az épület típusát ,
a fűtés módját (távfűtéses, egyéb) és az alapterületet (ez utóbbi tényez őt úgy, hogy az alapterület
növekedésével csökken a fajlagos költség) . Az alapképletet ki lehet egészíteni helyi tényez őkkel, de
csak úgy, hogy a támogatásra jogosult lakások átlag kiadási szintje ne emelkedjen. A támogatá s
szabályainak újragondolására ezúton felkérjük a nemzeti erőforrásért felelős minisztert .

Budapest, 2010 . november 18 .

eiríng Gábor
LMP
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