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2 6oORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Módosító javasla t

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat
94.* (1) bekezdése és a 102 .* (1) bekezdése alapján a szociális közműszolgáltatás
kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló
T/10094. számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 24. § (1) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk:

24. (1) A földgázellátásról szóló 2008 . évi XL. törvény (a továbbiakban : Get.) 29. §[-a]
(3)-(3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Get. 29. §-a a (3a)
bekezdést követően a következő (3b) bekezdéssel egészül ki :

„(3)	 A	 földgázkereskedő a lakossági fogyasztók fő ldgázellátásból	 történő
kikapcsolását fizetési késedelem esetén kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállás a
esetén jogosult kezdeményezni a földgázelosztónál :

a) a lakossági fogyasztó legalább 3 havi számlatartozást halmozott fel i
b) a földgázkereskedő által, fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségrő l

kezdeményezett egyeztetésekalakossági fogyasztóval nem vezettek eredményre ,
c) a földgázkereskedő a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről a lakosság i

fogyasztót legalább háromszor, postai vagy - a felhasználó hozzájárulása esetén-
elektronikus úton írásban értesítette, és az értesítésben a lakossági fogyasztó figyelmé t
felhívta a szociálisan rászoruló fogyasztókat az e törvény és külön jogszabály alapjá n
megillető kedvezményekre, valamint az el őre fizető mérő felszereléséneka
lehetőségére .

(3a) A (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben a lakossági fogyasztó első és második
értesítése postai vagy - a lakossági fogyasztó el őzetes hozzájárulása esetén-
elektronikus úton, a kikapcsolás	 lehetőségére és az azzal járó szolgáltatás -
szüneteltetésre vonatkozó második értesítése tértivevényes levélben vagy a lakossági
fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas egyéb módon történik .
(3b) Ha a (3) bekezdés a) pontja szerinti fizetési kötelezettség nem vagy nem kizárólag
számlatartozásból ered, a [földgáz-kereskedő] földgázkeresked ő a lakossági fogyasztók
[földgáz-ellátásból] fő ldgázellátásból történő kikapcsolását a nem számlatartozásból
eredő fizetési kötelezettség vonatkozásában akkor kezdeményezheti, ha annak polgári
peres vagy fizetési meghagyásos eljárás útján történő érvényesítését igazolható módon
megindította .”
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Indokolás

Az elmúlt közel három évben megháromszorozódott, 140 .000 fölé nőtt azoknak a
díjhátralékkal küzdő fogyasztóknak a száma, akiket kikapcsoltak az áram-, gáz- vagy
távhőellátásból, a rezsiköltségek 3-20%-kal emelkedtek, az épületenergetikai
korszerűsítésekre irányuló programok nem tartanak sehol, és a szociális alap ú
ártámogatás a korábbi időszakhoz képest a töredékére csökkent .

A nyilvánosan elérhető adatok, kimutatások, illetve Németh Lászlóné miniszter asszony
szíves adatközlései szerint

• 2003 decemberében a lejárt gázszámlák összértéke kétmilliárd forint alatt volt .
Ugyanez a szám 2009 végén 16 milliárdra, 2012 közepén pedig már 71
milliárdra rúgott. A gázszolgáltatásból 2003-ban négyezer fogyasztót zártak ki .
Ez 2009-re 30 ezerre, 2012-re pedig már 116 ezerre nőtt. Mindez azt jelenti,
hogy az utóbbi három évben háromszor annyi háztartást zártak ki a
gázszolgáltatásból, mint azelőtt hat év alatt. 2003 óta az összgázfogyasztó i
létszámhoz képest a kikapcsoltak aránya a kimutathatatlanról három százalé k
fölé ugrott. Harminc napon túl 2003-ban 68 ezer, 2012 májusában 548 ezer
fogyasztó tartozott. Itt az összeshez viszonyított arány kettőről 15 százalékra
emelkedett. A gázdíjjal 361 napnál régebben tartozó „reménytelen esetek”
száma a 2003-as 14 ezerről mostanra 179 ezerre nőtt . Az összesen belüli arány
kilenc év alatt 0,2 százalékról öt százalék fölé nőtt .

• Az áram tekintetében némiképp tompábban, de hasonló folyamatok figyelhet ők
meg. Az összesített áramtartozás négymilliárd forint volt. Ez a szám 2009 végén
18 milliárdra nőtt, 2012 májusában pedig már 47 milliárd forintra rúgott. Az
utóbbi három évben kétszer annyival emelkedett a tartozás mértéke, mint az az t
megelőző hat év során. A kikapcsolt áramfogyasztók 2003-ban meglep ően
magas, 44 ezres száma 2009-ig csökkenő trendet mutatott, ám ez mostanra ismé t
megközelítette a 2003-as szintet. Harminc napnál régebben 2003-ban is tartozta k
vagy 335 ezren, de ez a szám idén már eléri a 837 ezret, ami az összlétszám 1 5
százaléka. 361 napnál régebben – a 2003-as 10 ezer tartozó után – idén már 286
ezren nem fizették áramszámlájukat, ami az összes fogyasztónak immár az ö t
százaléka.

• A kifizetetlen számlák összértéke 2003-ban a távh őszektorban volt a legnagyobb
— ötmilliárd forint —, ezzel szemben a 2012-es 26 milliárdos érték már a
legalacsonyabb. A szektorban továbbra sem jellemzőek a kikapcsolások, bár a
2003—2009-es nullához képest idén háromezer távhős fogyasztónál már nem volt
meleg víz. A tartozók számát illetően ugyanakkor a távhőágazat már 2003-ban
borzasztó képet mutatott, ami azóta nem változott jelent ős mértékben. Akkor
192 ezren tartoztak 30 napon túl, ami az összlétszám 29 százalékának felelt meg .
Ez 2009 végére körülbelül 40 százalékkal mérséklődött, azóta pedig 161 eze r
ilyen fogyasztót tartanak nyilván, ami az összlétszám 24 százaléka .

Az alábbi ábrák e folyamatokat mutatják be :
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A számlatartozások és a kikapcsolások ugrásszerű megnövekedésének – az
elhibázott gazdaságpolitika, reálbérek csökkenése és az energiaárak emelkedése és a
szociális alapú ártámogatás csökkenése mellett – az egyik oka, hogy a Fidesz-KDNP
2011 tavaszán úgy módosította a földgázellátásról szóló 2008. évi LXXXVI.
törvény 29 . §-át, hogy

• a korábbi három havi lejárt számlatartozás helyett már egyetlen, 60 napo n
túl lejárt számlatartozás esetén is lehetővé tették az ellátásból történ ő
kikapcsolást ;

• a fizetési haladékkal, részletfizetéssel kapcsolatos egyeztetési kötelezettsége t
is áthelyezték a szolgáltatótól a fogyasztóhoz;

• a szolgáltatók számára kedvezőbbé tették a fizetési késedelemmel
kapcsolatos értesítési kötelezettségeket is (három értesítés helyett elegend ő
kétszeri értesítés is) .

Tekintettel arra, hogy a törvényjavaslatban megfogalmazott, a fogyasztók érdekeit
szolgáló tervezett intézkedések (gyakoribb ügyfélszolgálat, leolvasás, egyeztetés ,
kikapcsolás) egyfel ől csak közelítik, de nem érik el az MSZP kormányzása idejé n
bevezetett védelmi szintet, indokolt a fogyasztók biztonságos ellátása érdekébe n
növelni a fogyasztóvédelem szintjét a fenti módon . Így elkerülhetők az olyan esetek is,
amikor egyetlen lejárt számlatartozás miatt (például a számla elvesztése miatt) az
elosztó megszüntesse az ellátást .

Budapest, 2013 . február 26 .

Kovács Tibor

országgyűlés.képviselő
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Dr. Józsa István

országgyűlési képviselő

MSZP

Tóth Csaba

országgyűlési képviselő

MSZP

Dr. Szekeres Imre

országgyűlési képviselő

MSZP
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Tóbiás Józs

országgyűlési képviselő

MSZP
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