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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy űlésről szóló 2012.
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a z
Igazságügyi Minisztériumot vezet ő miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium
vezetőjéhez .

„Miként szüntethető meg a behajtási költségátalány sanyargató és tisztességtele n
gyakorlata? ”

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az elmúlt hetekben egyre több olyan hírt lehetett olvasni, hallani, amelyben a fogyasztók a

TIGÁZ Zrt . behajtási költségátalány alkalmazási gyakorlatával szemben szólaltak fel .

A közműszolgáltató az elmúlt időszakban, amióta az újonnan elfogadott 2016 . IX törvény erre

lehetőséget biztosít az eddig rendelkezésre álló információk alapján tömegesen kezdte e l

alkalmazni az említett törvényben foglalt behajtási költségátalány kiszabásának lehet őségét. A

szolgáltató, mint az azóta kiderült sok esetben szabálytalanul (a törvény személyi hatályátó l

eltérően) kötelezte a magánszemélyeket, illetve alapítványokat, egyesületeket is a késedelmes

fizetés esetén az esetenkénti negyven eurónak megfelel ő díj megfizetésére .

Az ügyben már a Magyar Energetikai és Közm ű-szabályozási Hivatal is vizsgálatot folytat,

mert rövid idő alatt 1500 panasz érkezett a cég eljárásával kapcsolatosan .



Álláspontom szerint, a TIGÁZ Zrt . gyakorlata, amely szerint a közüzemi számlák késedelme s

teljesítése esetén (akár pár napos késedelem esetén is) a késedelemmel érintett ellenértékre, a

késedelem napjainak számára tekintet nélkül mindenkivel szemben a behajtási költségátalán y

intézményét alkalmazza jogszabálysért ő és ellenkezik a jogszabály eredeti céljával . Ezen

túlmenően úgy gondolom, a TIGÁZ Zrt. eljárása több olyan polgári jogi alapelvet is sért ,

amely miatt több hatóságnak is intézkednie kell .

A sorra érkező panaszok alapján jól látszik, hogy sok esetben olyan késedelmeket is érint a

jogszabály által kiszabott behajtási költségátalány, amelynek értéke a költségátalány díjáho z

képest annak töredéke . Van, hogy a késedelmes teljesítés jogkövetkezményeként

alkalmazható behajtási költségátalány díja (most hozzávet őleg 12.500 Ft) többszöröse a

késedelemben lév ő díjnak. Így a kialakult helyzet azt eredményezi, hogy a tartozás

megfizetésének biztosítására rendelt átalány összeg aránytalanul nagy a tartozáshoz képest ,

amely ellentétes a jogintézmény céljával és az általa megteremteni kívánt céllal . Így nem a

fizetőképesség hajlandóságát és a pontos fizetést irányozza el ő , hanem büntető jellegű

intézkedés, arról nem is beszélve, hogy a vele rokon intézmény késedelmi kamathoz képest,

sokszor egy tartozáson 10-200 %-os „kamat jellegű terhet jelent, ami így jó erkölcsbe i s

ütközik.

Ezen túlmenően véleményem szerint a Kormánynak és a törvényhozásnak is teend ője van

magával a jogszabállyal is, mert a kialakult helyzet azt támasztja alá, hogy a törvény eredet i

céljától eltérően, visszaélésszerűen is használható, károsítja a gazdaságot, így különösen a

jogszabállyal pont védeni kívánt kis- és középvállalkozásokat, vagy éppen az ennél is kiseb b

egyéni vállalkozókat is .

Álláspontom szerint a törvény módosítása elkerülhetetlen, túl azon, hogy a TIGÁZ Zrt .

kereskedelmi gyakorlatával szemben szigorú fellépésre van szükség .

Mindezekre tekintettel kérem Tisztelt Miniszter Urat, válaszoljon alábbi kérdéseimre :

- Foglalkozott –e az Igazságügyi Minisztérium a TIGÁZ Zrt . behajtási költségátalány t

érintő gyakorlatával ?

- Kíván e- a foglalkozni a TIGÁZ Zrt. kisvállalkozókat és vállalkozásokat sanyargató

gyakorlatával ?

- Fel kíván –e lépni a TIGÁZ Zrt. - álláspontom szerint - tisztességtelen gyakorlat a

ellen?



- Szükségesnek tartja –e felülvizsgálni a behajtási költségátalánnyal kapcsolato s

jogszabályi rendelkezéseket, akként, hogy a törvény rendelkezései ne legyene k

alkalmazhatóak közüzemi szerz ődésekre, és a díj arányban álljon a tényleges haza i

„kárigény érvényesítésével kapcsolatosan keletkezett költségek megtérüléséne k

biztosítása” érdekében tehet ő intézkedések költségeivel, valamint, hogy egy megadot t

összeghatár alatt - pl. ha egy vállalkozásnak 50.000. Ft alatti tartozás van és ezt a

tartozást 8 munkanapon belül kiegyenlíti - egyáltalán ne lehessen kiszabni behajtás i

költségátalányt?

Várom érdemi válaszát!

Tisztelettel ,

Budapest, 2016 . július 15 .

Dr. Lukács László György
Jobbik
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