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Az  Alaptörvény  6.  cikk  (1)  bekezdése  alapján  „a  családok  fűtési  kiadásainak  mérséklése
érdekében  az  általános  forgalmi  adóról  szóló  2007.  évi  CXXVII.  törvény  módosításáról”
címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



 
 

2022. évi ..... törvény 

a családok fűtési kiadásainak mérséklése érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. törvény módosításáról

Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy  
- Magyarország egy soha nem látott megélhetési katasztrófa küszöbén áll: folyamatos drágulással,
kétszámjegyű inflációval,  harmatgyenge forinttal,  a nemzetközi környezetnek kitett  gazdasággal,
energiaár-robbanással, szétszakított társadalommal;  
- a Fidesz-kormány képviselői 2022. július 13-án bejelentették, hogy a rezsicsökkentés – az Orbán-
kormány korábbi ígéreteivel és állításaival szemben – a 2013-ban bevezetett formájában megszűnik.
A Fidesz-kormány  intézkedése  nyomán  2022.  augusztus  1-jétől  a  kormány  által  meghatározott
átlagfogyasztás  feletti  rész  után  az  egyetemes  szolgáltatásra  jogosult  áram-  illetve
földgázfogyasztóknak úgynevezett  lakossági  piaci  árat  kell  fizetnie,  amely áram esetében dupla
árat, földgáz esetében több mint hétszeres árat jelent;  
- a bejelentett áram- és gázáremelés váratlanul érte a lakosságot, hiszen Orbán Viktor még 2022.
július 7-én is arról beszélt, a rezsicsökkentést mindenképpen megvédik, áprilisban még azt mondták
a  miniszterek,  hogy  „a  magyar  gazdaság  erősebb  és  ellenállóbb,  mint  korábban”,  tavaly
októberben pedig Szijjártó Péter jelentette be az 15 évre kötött orosz gázvásárlási megállapodással
kapcsolatban,  hogy  „Megteremtettük  annak  lehetőségét,  hogy  a  világpiaci  ármozgásoktól
függetlenül a magyar fogyasztók számára a gáz ára ne növekedjen”;  
-  a  korábbi  kormányzati  ígéretek  ellenére  bevezetett  brutális  áram-  és  gázáremelés  rengeteg
családot, vállalkozást állít szinte megoldhatatlan helyzet elé;  
- Európa más országaiba éppen növelik a kormányok a cégek és az emberek rezsitámogatását, ezzel
szemben az Orbán-kormány éppen elveszi azokat;  
- az Orbán-kormány politikája így részben előidézte, most pedig mélyíti a válságot;  
-  van  lehetőség  ÁFA-csökkentésre,  hiszen  a  szocialista  kormányzás  idején  csökkent  5%-ra  a
távhőszolgáltatás ÁFA-kulcsa –  
a családok fűtési költségeinek mérséklése érdekében a következő törvényt alkotja:

1. §

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 3. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
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1. melléklet a 2022. évi ..... törvényhez

1. melléklet a 2022. évi ... . törvényhez

1. Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 60-63. ponttal egészül ki:
(Sorszám Megnevezés vtsz.)

60. Barnaszén brikett 27022000

61. Koksz  és  félkoksz  kőszénből,
brikettezve is

27040010

62. Földgáz  és  gáz-halmazállapotú
más  
szénhidrogén

2711-ből 
27111100
27111211
27112100

63. Tűzifa  hasáb,  tuskó,  rőzse,
köteg vagy  
hasonló formában

44011000

2. Az Áfa tv. 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 6-7. ponttal egészül ki:
(Sorszám Megnevezés)

6. Egyetemes földgázszolgáltatás

7. Egyetemes villamosenergia-szolgáltatás
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Általános indokolás

Magyarország egy soha nem látott megélhetési katasztrófa küszöbén áll: folyamatos drágulással,
kétszámjegyű inflációval,  harmatgyenge forinttal,  a nemzetközi környezetnek kitett  gazdasággal,
energiaár-robbanással,  szétszakított  társadalommal.  Bár  a  választások  előtt  a  Kormány  azt
hangoztatta, hogy megvédi a rezsicsökkentést, a lakossági földgáz- és villamosenergia-szolgáltatás
díját  drasztikusan  megemelte  2022.  augusztus  1-jével.  Ettől  nem  függetlenül  az  alternatív
tüzelőanyagok, illetve fűtési rendszerek ára meredeken emelkedni kezdett. Hetek alatt elfogytak a
vegyes tüzelésű kazánok, az elektromos és infra fűtőpanelek, hetekkel a fűtési szezon előtt tűzifát
beszerezni a családok számára szinte lehetetlen kihívással egyenlő.

 

A méterre vágott tűzifa ára idén nyáron köbméterenként szórtan 27 000, kalodázva 37 000 forint
volt átlagosan, a hasított fa ára 50 ezer forint körül alakult. Ha ezt a konyhakésznek is nevezett
kandallófát tisztítva, kalodába rakva, becsomagolva kívánta hazavinni a vevő, akkor ennél is többet
kérhetnek  el  tőle  a  pénztárban.  A 2021-es  árakhoz  képest  mintegy  30  százalékkal  drágult  a
tüzelőnek szánt minőségi fa, a szakértők szerint őszre, a fűtési szezonra már 50 százalékos lehet az
áremelkedés. A kereslet az értékesítők szerint mintegy háromszorosára nőtt tavalyhoz képest.

 

A korábban kedvelt  fabrikett  is  hiánycikk lett,  ennek az  ára  pedig  a  tavalyihoz  képest  másfél-
kétszeresére emelkedett. A szállítást is sok helyen csak szeptemberre, októberre ígérik, ráadásul sok
kereskedő csak az időpontra vállal kötelezettséget, az árra nem.

 

A rezsicsökkentés korábban ismert formájának felszámolásával az „átlagfogyasztás felett” az áram
ára kétszeresére, a földgázé pedig hétszeresére emelkedett. A megemelkedő árcéduláknak csupán
egyetlen nyertese van: a Kormány. A magasabb árakra ugyanis szintén 27%-os áfakulcs rakódik,
mint a korábbi, alacsonyabb díjak esetében. Az MSZP felháborítónak tartja, hogy a komoly bajba
került  családokon,  időseken akar  nyerészkedni  a  kormányzat,  a  több százmilliárd  forintra  rúgó
többletbevétellel  akarják  befoltozni  az  összetákolt  költségvetésen  szaporodó  lyukakat.  A
megemelkedő  árak  miatt  a  Kormány  sokkal  több  adóbevételt  szed  be,  ami  szakértők  szerint
összesítve több százmilliárd forintos adóemelést jelent a gyakorlatban. A családok által fizetett áfa
összege egységnyi energia után ugyanis jelentős mértékben emelkedik:

 

Áram áfatartalma (Jelenleg / MSZP Javaslata)

Átlagfogyasztásig (kWh) Átlagfogyasztás felett (kWh)

7,5 Ft / 1,4 Ft 15 Ft / 2,7 Ft
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Földgáz áfatartalma (Jelenleg / MSZP Javaslata)

Átlagfogyasztásig (m3) Átlagfogyasztás felett (m3)

21,7 Ft / 4 Ft 158,8 Ft / 29,4 Ft

 

Annak ellenére, hogy más európai országok kormányai sorra vezetnek be újabb és újabb segítséget
az állampolgáraiknak (pl.: Németország az áram és a földgáz esetén is áfacsökkentést hajtott végre),
a  magyar  kormányzat  éppen  most  vezeti  ki  ezeket  az  eszközöket  –  pont  akkor,  amikor  a
családoknak  a  legnagyobb  szüksége  lenne  rá.  Éppen  ezért  az  MSZP  azt  javasolja,  hogy  a
tüzelőanyagok közül:

- a tűzifa,

- a brikett,

- a földgáz (hétköznapi kereskedelmi formában pl.: PB palack)

- az egyetemes villamos-energia és földgázszolgáltatás

áfakulcsa 27%-ról 5%-ra csökkenjen.

Ez az adócsökkentés egy család számára több tízezer, akár százezer forint megtakarítást is jelenthet
csak a fűtési szezon alatt!
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