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az igazságos rezsicsökkentéssel összefüggésben a villamos energiáról szóló 2007 . évi
LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáró l

Az Országgyűlés a Kormány által el ő idézett válsághelyzetben tekintettel arra, hog y

- egy átlagos család évente százezer forinttal többet fizet be az államkasszába a z
áthárított extra adók, adóemelések miatt, mint 2010-ben a kormányváltáskor, miközben a
reálbérek csökkentek, az adóterhelés mértéke emelkedett, így a családok kétharmad a
összességében még az Orbán-kormány által bevezetett rezsicsökkentéssel együtt is keveseb b
pénzbő l gazdálkodik, mint 2010-ben ;

- van mód és lehetőség nagyobb rezsicsökkentésre, amely érzékelhet ő megélhetés i
költségcsökkenést eredményezhet a családok számára ,

- van mód és lehetőség igazságos rezsicsökkentésre, amely ott ad többet, ahol nagyobb
a szükség,

az igazságos rezsicsökkentés megvalósítása érdekében a következ ő törvényt alkotja :

I. fejezet

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI . törvény módosítás a

1. §

A villamos energiáról szóló 2007 . évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 49. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép :

„49. § (1) Az egyetemes szolgáltató által kötött villamosenergia-vásárlási szerz ődés alapján az
egyetemes szolgáltatás keretébe tartozik a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás
árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokró l
szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: ESZ rendelet) meghatározott típusú
termékcsomagok és – a lakossági fogyasztók esetében a fogyasztási mennyiség alapján i s
legalább három kategória szerint differenciált – árszabások alapján szolgáltatott villamo s
energia értékesítése.
(2) A (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel az (1) bekezdés szerinti legmagasab b
árszabást kell alkalmazni annak a lakossági fogyasztónak az egy fogyasztási helyen mért
teljes fogyasztási mennyiségére, ha az utolsó mérőleolvasást megelőző egy éven belül
fogyasztott villamos energia mennyisége meghaladta a legmagasabb árszabáshoz kapcsolód ó
fogyasztási mennyiség alsó értékét .
(3) Mentesül a (2) bekezdés szerint alkalmazandó, teljes fogyasztási mennyiségre vonatkoz ó
legmagasabb árszabás szerinti fizetési kötelezettség alól a lakossági fogyasztó, ha az érintet t
fogyasztási helyen az egy főre eső havi jövedelem összege nem haladja meg az érvénye s
bruttó minimálbér háromszorosát. A lakossági fogyasztó az e bekezdés szerinti feltételek
fennállását az illetékes járási hivatalnál igazolja, amely a feltételek fennállása esetén –
kezdeményezi az egyetemes szolgáltatónál az alkalmazott elszámolás módosítását .”
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A VET 170. § (2) bekezdésének 1 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy/

„1 . az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árakat, áralkalmawáci feltételeket, a z
árszabályozás kereteit, az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokat é s
az azokhoz kapcsolódó árszabásokat — ideértve a lakossági fogyasztók esetében a fogyasztás i
mennyiség szerinti kategóriák differenciált árszabásának kialakítását is —, az egyetemes
szolgáltató által benyújtott árváltoztatási javaslatot megelőzően alkalmazandó induló tételes
árszabásokat, továbbá a 49. § (3) bekezdése szerinti mentesű lési eljárás részletes szabályait ,
ideértve a mentesülés feltételei fennállásának igazolásához szükséges dokumentumok körét
is,”

/rendeletben állapítsa meg./

II. fejezet

A főldgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítás a

3. §

A földgázellátásról szóló 2008 . évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 35. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép :

„35. (1) § Az egyetemes szolgáltató által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az
egyetemes szolgáltatás keretébe tartozik a külön jogszabályban meghatározott típus ú
termékcsomagok és — a lakossági fogyasztók esetében a fogyasztási mennyiség alapján is
legalább öt kategória szerint differenciált — árszabások alapján biztosított földgázellátás .
(2) A (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel az (1) bekezdés szerinti legmagasab b
árszabást kell alkalmazni annak a lakossági fogyasztónak az egy fogyasztási helyen mért
teljes fogyasztási mennyiségére, ha az utolsó mérőleolvasást megelőző egy éven belül
fogyasztott földgáz mennyisége meghaladta a legmagasabb árszabáshoz kapcsolód ó
fogyasztási mennyiség alsó értékét .
(3) Mentesül a (2) bekezdés szerint alkalmazandó, teljes fogyasztási mennyiségre vonatkoz ó
legmagasabb árszabás szerinti fizetési kötelezettség alól a lakossági fogyasztó, ha az érintett
fogyasztási helyen az egy főre eső havi jövedelem összege nem haladja meg az érvényes
bruttó minimálbér háromszorosát. A lakossági fogyasztó az e bekezdés szerinti feltételek
fennállását az illetékes járási hivatalnál igazolja, amely — a feltételek fennállása esetén —
kezdeményezi az egyetemes szolgáltatónál az alkalmazott elszámolás módosítását.”

4 .

A GET 133 . § (1) bekezdésének 3 . pontja helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

/133 . § (1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg/

„3. az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árakat — ideértve a lakossági fogyasztó k
esetében a fogyasztási mennyiség szerinti kategóriák differenciált árainak kialakítását is — ,
áralkalmazási feltételeket, az árszabályozás kereteit, a 35 . § (3) bekezdése szerinti mentesülési



eljárás részletes szabályait, ideértve a mentesülés feltételei fennállásának igazolásáho z
szükséges dokumentumok körét is, a nagycsaládosokat megillető kedvezményre vonatkozó
szabályokat, az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás árát, a 141 . §
és a 141/A. szerinti szerződések tekintetében felajánlás keretében értékesített mennyiséget a
földgáztárolóból és nem földgáztárolóból származó mennyiség szerinti bontásban; az
egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételez ő felhasználók ellátásához szükséges
(felhasználási és tárolási célú) hazai termelésű földgáz mennyiségét, az egyetemes
szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges mennyisé g
mértékéig a hazai termelésű földgáz árát, az igénybevételre jogosultak vagy e törvény szerint
kötelezettek körét, valamint a 141/A-141/B . §-okban foglaltak megsértése esetén az e
rendelkezésekben meghatározott engedélyesekkel szemben alkalmazandó jogkövetkezmények
körét, valamint a kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás és a kiegyenlítő
hozzájárulás mértékét,"

III. fejeze t

Záró rendelkezések

5. §

Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba és a hatálybalépését követ ő
napon hatályát veszti .



INDOKOLÁ S

Javaslatunk a társadalmi igazságossággal összhangban álló rezsicsökkentést kíván lehet ővé

tenni, mivel van mód és lehetőség ennek végrehajtására, mindez csak kormányzati akarat és
képesség kérdése .

Leegyszerűsítve a javaslat célját az alábbiak szerint lehet megfogalmazni : sokkal olcsóbban

(akár 40-50%-kal olcsóbban) kapják az energiát az átlagfogyasztású, vagy annál kiseb b
fogyasztással rendelkező családok, de a luxusvillák tulajdonosainak úszómedence-fűtését nem
szükséges támogatni .

Javasoljuk, hogy fogyasztási mennyiség alapján differenciált árképzés kerüljön bevezetésre a
villamosenergia- és földgázellátásban a lakossági fogyasztók tekintetében . Így ott lehetne
nagyobb segítséget adni a megélhetési költségek csökkentésében, ahol nagyobb a szükség,
hiszen az egységes 10%-os árcsökkentés esetén a megtakarítás 3/4-e a lakosság legtöbbet
fogyasztó (és jellemzően legvagyonosabb) 1/4—énél csapódik le . Az intézkedés célja, hogy a
kisebb fogyasztású, jellemzően szegényebb családok olcsóbban jussanak hozz a
létfenntartásukhoz szükséges energiához, míg a tehetősebb fogyasztók — nagyobb teherbír ó
képességükkel összhangban — többet fizessenek a nagyobb fogyasztásuk után .

A javaslatunk elfogadása különösen id őszerű, hiszen a második Orbán-kormány időszakában
jelentősen romlott a lakosság életszínvonala, és romlott az alapvető szükségleteket kielégítő
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetősége . Egy átlagos család évente 100 ezer forinttal
többet fizet be az államkasszába az elmúlt évek során kivetett extra adók, adóemelések - pl .
tranzakciós illeték, 27%-os áfa - miatt, miközben legfeljebb évi 20-30 ezer forintot takarí t
meg a közműszolgáltatások árának csökkentésén . Az Orbán-kormány három év alatt mintegy
3000 milliárd forint értékű megszorítást vezetett be. Mindez négy év alatt 300 ezer forint
pluszterhet jelent minden magyar embernek. Ráadásul az Orbán-kormány alkalmatlanság a
miatt ma nincs gazdasági növekedés, a versenyképesség javulása helyett csőd- és

felszámoláshullám söpör végig a vállalkozói szektorban, t őkekivonás jellemzi a hazai
gazdaságot, befagyott a hitelezés, egyre több munkahely sz űnik meg, egyre rosszabb az
életszínvonal, a súlyosbodó kilátástalanság már minden ötödik magyart külföldre vándorlásra
ösztönöz.

Szükséges ezért olyan intézkedéseket hozni, amelyek a kormány által el ő idézett

válsághelyzetben is képesek érzékelhet ően mérsékelni a lakosság terheit. Elfogadhatatlan

ugyanis, hogy a kormányváltáshoz képest mára háromszor annyian, több mint 140 ezre n
vannak azok, akiknél kikapcsolták az áram-, gáz- vagy távhőellátást. Elfogadhatatlan, hogy
többszázezer családnak megoldhatatlan probléma a csekkek befizetése, hogy nem tudták
megfelelően fűteni az otthonaikat . Elfogadhatatlan, hogy az elmúlt három é v
gazdaságpolitikájának következtében az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező aktív
dolgozók vagy nyugdíjasok, valamint a munkanélkülivé vált több millió ember számára a
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megélhetés biztosítása ma már a legnagyobb kihívásnak számít, hiszen a lakossági kiadáso k
döntő többsége az alapvető szükségletek kielégítését szolgálja .

Éppen ezért igazságos költségcsökkentésre van szükség, amely ott ad többet, ahol nagyobb a

szükség. Az energiaár stop meghirdetése és a gázárakat meghatározó világpiaci olajára k

stagnálása, csökkenése ellenére 2010 óta a kormány többször is emelte a földgáz és a villamos

energia árát. Ennek mértéke a gáz esetében összességében az átlagos fogyasztóknál

meghaladja a 10%-ot (a sávos gázárrendszer 2010 végi megszüntetése következtében) . Ezért

indokolt, hogy a kevesebbet fogyasztó, kevésbé tehetős fogyasztók ne csak a „rezsinővelés"-
ből, hanem a „rezsicsökkentés"-b ől is nagyobb arányban részesedjenek . Az nem igazságos ,
hogy egy rossz hőszigetelésű házban élő , de takarékoskodó szegényebb család mindössz e
néhány száz, esetleg ezer forintot spórol a kormány intézkedésével, miközben egy gazdag ,
nagy házzal, medencével rendelkező család akár több tízezer forintot is kap a kormánytól .

Nem igazságos, hogy az azonos mértékű rezsicsökkentésnek ugyanazok a tehetősebbek a

haszonélvezői, akik az egykulcsos adó bevezetésével is jól jártak .

Dr. Józsa Istvá n

országgyűlési képviselő

MSZP

Budapest, 2013. szeptember 18 .
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országgyűlési képviselő
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országgyűlési képe

MSZP

Lukács Zoltá n

országgyűlési képviselő

MSZP

Dr. Ha ngozó Tamás

országgyűlési képviselő

MSZP
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MSZP

Simon Gábor

országgyűlési képviselő

MSZP
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r. Szekeres Imre

országgyűlési képviselő

MSZP



Országgyű lési képviselő

Képviselői önálló indítvány

Törvényjavaslat kezdeményezése

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdésében foglalt jogunknál fogva, az egyes
házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 85. § (1) bekezdése
és 98. § (1) bekezdése alapján mellékelten az alábbi

törvényjavaslato t

nyújtjuk be a Tisztelt Országgyűléshez.

Budapest, 2013 . szeptember 18 .

Dr. Józsa István

országgyűlési képviselő

MSZP

lőterjesztők:

Mesterházy At

országgyűlési képviselő

MSZP

í~s József

országgyűlési képvisel

' `SZP

Dr. Harangozó Tamás

országgyűlési képviselő
("\u,(MSZP

Tukacs István Dr. Szekeres Imre

országgyűlési képviselő

MSZP

Lukács Zoltán

országgyűlési képviselő

MSZP

Simon ábo

országgyűlési képviselő

ZP

országgyűlési képviselő
MSZP



ORSZÁGGYOLÉS HIVATAL A

Érkezett : 2013 SZEP1 1 9 .

	ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Előterjesztőként való
csatlakozás törvényjavaslatokho z

Dr. Kövér László ,
az Országgyűlés elnökének részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Lukács Zoltán országgyűlési képviselő, - a Magyar Szocialista Párt Frakciójának tagja -
bejelentem, hogy - az el ő terjesztők hozzájárulásával — elő terjesztőként kívánok csatlakozni

Az Összefogás a Fűtött Otthonokért Alapról szóló, T/12319. számú, Az igazságos
rezsicsökkentéssel összefüggésben a villamos energiáról szóló 2007 . évi LXXXVI . törvény és

a földgázellátásról szóló 2008 . évi XL. törvény módosításáról szóló T/12348. számú,
valamint Az alapvető szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztók hiteles és pontos
tájékoztatása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló T/12307 . számú
törvényjavaslatokhoz .

Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét .

Budapest, 2013 . szeptember 19 .

Tisztelettel :

Lukács Zoltán
országgyűlési képviselő

(MSZP)
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