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Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánok feltenni

Dr. Fellegi Tamás
nemzeti fejlesztési miniszter úrnak

„Miért ír nem változó gázárakról akkor, amikor éppen megváltoztatta a gáz árát? ”

címmel.

Kérdéseimre írásbeli választ kérek a Miniszter Úrtól, azért t ő le, mert e tárgykörben a

Kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az Interneten elérhető kormányzati portálon 2011 . július 27-én az Ön által vezetett

minisztérium „Gázár : az egyetemes szolgáltatás ára nem változik” címmel közleményt

adott ki, amelyben részletesen kifejtésre kerül a fogyasztók által a gázszámlába n

megfizetendő díjtételek összetétele, jelentése, funkciója . A közleményben több

megfogalmazásban is kiemelt hangsúllyal jelenik meg az arra irányuló kijelentés, hog y

az egyetemes szolgáltatás ára 2011. július 1-jétő l nem változik, vagyis a kormány

ígéretei szerint a lakosság terhei — az egymás után háromszor is hivatkozott id őponttól —

nem növekednek .

Két héttel a közlemény kiadását megelőzően — és ugyancsak mintegy két héttel az

ominózus július He után — Ön rendeletet adott ki [36/2011. (VII. 12.) NFM rendelet a

földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM

rendelet módosításáról], amelyben elrendelte elosztó társaságonként differenciál t

földgáz rendszerhasználati díjak alkalmazását, egyúttal számszerűsített formában

egyértelműen rögzítette a díjtételek — elosztó társaságonként szemmel láthatóan eltér ő —

mértékét. A rendelet ezen rendelkezései a kihirdetést követő napon, vagyis 2011 . július

13-án léptek hatályba.



A fogyasztók által fizetett másik két összetevő (vagyis a földgáz-molekula díj és a

szolgáltatói árrés) egyidejű módosításáról nincs tudomásunk, következésképp az eddig

mindenki által azonos mértékben fizetend ő elosztási díjak differenciálása a másik ké t

tétel változatlanul hagyása esetén törvényszerűen eredményezi bizonyos, az egyeteme s

szolgáltatásban vételező felhasználók által fizetendő árak módosulását, így a

felhasználói terhek változását, esetenként növekedését is .

A közleményben kifejezetten félrevezető módon a július 1-jétől érvényes árak kerülnek

összehasonlításra a július Hét megelőző időszakban érvényes árakkal (amelyek között

tényszerűen valóban nincs eltérés), elhallgatásra kerül ellenben az a tény, hogy júliu s

13-ától viszont igenis változnak az árak, elosztónként eltérő mértékben. A hivatkozott

közlemény az árak változatlanságának okaként valamiféle „ átstrukturálást” is

megemlít, ennek mibenlétérő l ugyanakkor semmilyen magyarázat közlése nem szerepel .

A végfelhasználók földgázköltségeinek változatlanságára utaló minisztériumi

közlemény így nem álja meg a helyét.

Ezzel összefüggésben a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XX.

törvény 27. §-ában biztosított jogommal élve a Magyar Köztársaság Országgy ű lésének

Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-a alapján az alábbi

kérdéseket intézem Önhöz :

1. Helyénvalónak tartja-e a félrevezető minisztériumi tájékoztatást?

2. Miért ír július 27-én nem változó gázárakról, amikor július 13-ától megváltozta k

az elosztási díjak?

3. Korrekt tájékoztatásnak tartja-e a július 1-jén nem változott gázáraka t

reklámozni július 27-én úgy, hogy azokat saját maga változtatta meg július 13 -

tól?

4. Össze szokta-e vetni az aláírt rendeleteket és az azokról kiadott közleményeket ?

5. Minek minősítené azt a helyzetet, amikor valaki az igazság elhallgatásával közö l

félrevezető féligazságokat?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2011 . augusztus 31 .

Dr. Józsa István

országgyűlési képviselő
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