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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 földgázellátásról szóló 2008. évi
XL. törvény módosításáról szóló T/10896 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat I . § (4) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk :

(4) A GET . a következő 108/A. §-al egészül ki :

„108/A. § (1) A vezetékes PB-gáz szolgáltatás lakossági PB-gáz fogyasztó részére

történő értékesítésének általános forgalmi adót is tartalmazó ára 600 m3/év fogyasztási g

nem haladhatja meg a 2012 . december 31-én a vezetékes PB-gáz szolgáltató által

alkalmazott, a vezetékes PB-gáz szolgáltatás lakossági PB-fogyasztó részére történ ő
értékesítésére vonatkozó, általános forgalmi adót is tartalmazó ár [90%-át] 85%-át .

(2) A tartályos PB-gáz lakossági PB-gáz fogyasztó részére történ ő értékesítésének

általános forgalmi adót is tartalmazó ára 600 m3/év fogyasztásig nem haladhatja meg a

2012. december 31-én a PB-gáz forgalmazó által alkalmazott, a tartályos PB-gá z

értékesítésre vonatkozó, általános forgalmi adót is tartalmazó ár [90%-át] 85%-át .

(3) A PB-gáz forgalmazó által a PB-gáz kiskeresked ő , illetve közvetlenül a palacko s

PB-gáz fogyasztó részére 11,5 kg-os töltettömeg ű palackban történő PB-gáz értékesítés

általános forgalmi adót is tartalmazó ára nem haladhatja meg a 2012. december 31-én a

PB-gáz forgalmazó által alkalmazott, a 11,5 kg-os töltetömeg ű palackokra vonatkozó ,

általános forgalmi adót is tartalmazó értékesítési ár 90%-át .

(4) A PB-gáz kiskereskedő által a palackos PB-gáz fogyasztó részére 11,5 kg-o s

töltettömegű palackban történő PB-gáz értékesítés általános forgalmi adót is tartalmazó

ára nem haladhatja meg a 2012 . december 31-én a PB-gáz kiskeresked ő álta l

alkalmazott, a 11,5 kg-os töltettömegű palackokra vonatkozó, általános forgalmi adót is

tartalmazó értékesítési ár 90%-át .

(5) A vezetékes PB-gáz szolgáltató és a PB-gáz forgalmazó egyértelműen, írásban, a

kibocsátott számlán szerepl ő fizetendő összeg vonatkozásában a számla közléséve l
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egyidejűleg köteles tájékoztatást nyújtani a lakossági PB-gáz fogyasztó részére az (1) -

(2) bekezdésben foglaltak teljesülésérő l .

(6) A vezetékes PB-gáz szolgáltató, valamint a PB-gáz forgalmazó a tárgyhónapot

követő hónap 15. napjáig köteles írásban igazolni a fogyasztóvédelmi hatóságnak a z
(1)-(3) bekezdésben foglalt előírások teljesülését .

(7) A hatósági árat és az áralkalmazási feltételeket a GET . szerinti engedélyesek eseté n

az engedélyesek üzletszabályzatának függeléke tartalmazza ."

Indokolás

A módosító javaslat célja, hogy a kevesebbet fogyasztó, kevésbé tehet ős fogyasztók ne

csak a „rezsinövelés"-ből, hanem a „rezsicsökkentés"-b ől is nagyobb arányban

részesedjenek .

A módosító iavaslat az elő terjesztő által javasolt árcsökkentésnél 50%-kal nagyob b

mértékű árcsökkentést javasol minden fogyasztó számára az átlagfogyasztás (600m 3/év)

mértékéig. A javaslat figyelembe veszi a kormány azon szándékát, hogy mindenkir e

terjedjen ki az árcsökkentés, de igazságosabb és gazdasági hatásában is jobb megoldás t

jelent .

A törvényjavaslat szerinti 10%-os árcsökkentés esetén a megtakarítás 3/4-e a PB-gáz t

használó lakosság legtöbbet fogyasztó 1/4—énél csapódna le . A módosító javaslat

szerinti, ennél 50%-kal nagyobb, 15%-os árcsökkentés az átlagfogyasztás

másfélszereséig (900 m 3/év) minden fogyasztó számára nagyobb árcsökkentést jelent a z

előterjesztő által javasolt 10%-os árcsökkentésnél . De még az átlagfogyasztás

háromszorosát fogyasztó, 1800 m3/év mennyiséget felhasználó fogyasztó is 5%-o s

árcsökkentést realizál .

A módosító javaslat hatásában azt is jelenti, hogy az átlagfogyasztás felett mindenki

azonos összegű megtakarítást ér el . Ez igazságosabb megoldás annál, mint mikor miné l

többet fogyaszt valaki, annál több kedvezményt élvez . A családok gáz felhasználása

szorosan összefügg a család anyagi helyzetével . Az átlagos fogyasztás másfélszereséig

adott 10%-nál nagyobb mértékű árcsökkentés azoknál a családoknál jelent nagyob b

megtakarítást, ahol erre a legnagyobb szükség van (akiknek alig jelentett valamilye n

előnyt az egy kulcsos adó és a gyermek után igénybe vehető adókedvezmény, de nagy
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terhet jelentett az ÁFA növelése, a biztosítási adó és az áthárított tranzakciós adó, és a z

EU rekord infláció) .

Az alacsonyabb jövedelmű családoknál elérhető megtakarítás megjelenhet az élelmisze r

fogyasztás növekedésében is és ez kedvezően hat a gazdasági növekedésre is . A

fogyasztás növekedésével csökken ő mértékű árcsökkentés elősegíti azt is, hogy a

nagyfogyasztók ösztönözve legyenek az energiamegtakarító beruházásokra .

Budapest, 2013 . április 29 .

Dr. Józsa István
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