
T/12307.  

számú törvényjavaslat 

2013. évi …. törvény 

az alapvető szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztók hiteles és pontos tájékoztatása 

érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 

A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz 

szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási tételek árának csökkentése egyértelmű és 

határozott igény valamennyi állampolgár részéről.  

Az Országgyűlés biztosítani kívánja az indokolatlanul magas lakossági terhek mérséklését, 

aminek egyik eszköze annak elérése, hogy az egyes szolgáltatások igénybe vevői pontos és 

számukra is könnyen értelmezhető tájékoztatást kapjanak az általuk igénybe vett 

szolgáltatásokkal kapcsolatban őket terhelő kötelezettségekről. A fogyasztók jobb 

tájékoztatása elősegíti, hogy az egyes szolgáltatások igénybe vevői képesek legyenek 

költségeiket összehasonlítani és csökkenteni, ezért az Országgyűlés a következő törvényt 

alkotja: 

1. § 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 3. § 7. 

pontjában meghatározott egyetemes szolgáltatás keretében vételező, a VET 3. § 42. pontjában 

meghatározott lakossági fogyasztó részére az egyetemes szolgáltató egyértelműen, írásban, a 

kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában a számla kiküldésével 

egyidejűleg köteles tájékoztatást nyújtani a lakossági fogyasztó részére a rezsidíj csökkentésre 

vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen – az érintett elszámolási időszakban és a 

2013. január 1-je óta összesen – elért megtakarításról az alábbi elrendezés és megjelenítés 

szerint: 

 

. 

 

A rezsidíj csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen az Ön 
megtakarítása 
 
ebben az elszámolt időszakban:     Ft 
 
2013. január 1-je óta:      Ft 
 



2. § 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 3. § 8. pontjában 

meghatározott egyetemes szolgáltatás keretében vételező, a GET 3. § 47. pontjában 

meghatározott lakossági fogyasztók részére az egyetemes szolgáltató egyértelműen, írásban, a 

kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában a számla kiküldésével 

egyidejűleg köteles tájékoztatást nyújtani a lakossági felhasználók részére a rezsidíj 

csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen – az érintett elszámolási 

időszakban és a 2013. január 1-je óta összesen – elért megtakarításról az alábbi elrendezés és 

megjelenítés szerint: 

 

. 

3. § 

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény szerinti biztosítási szolgáltatást 

nyújtó biztosító az általa nyújtott, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény 

szerinti kötelező felelősségbiztosítási szolgáltatásról kibocsátott számlán szereplő fizetendő 

összeg vonatkozásában egyértelműen, írásban, a számla kibocsátásával egyidejűleg köteles 

tájékoztatást nyújtani a lakossági ügyfelek részére a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási 

szolgáltatás után fizetendő, a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény 

szerinti baleseti adó fogyasztót terhelő összegéről az alábbi elrendezés és megjelenítés szerint: 

 

. 

A rezsidíj csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen az Ön 
megtakarítása 
 
ebben az elszámolt időszakban:     Ft 
 
2013. január 1-je óta:      Ft 

A baleseti adó bevezetéséről szóló kormányzati döntés eredményeként az Ön fizetési 
kötelezettségének változása 
 
 - ebben az elszámolt időszakban:     Ft 
 
 
 - 2012. január 1-je vagy a szerződéskötés óta összesen:  Ft 
 

 
 



4. § 

Az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti elektronikus hírközlő hálózaton nyújtott, 

az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatást 

(ideértve az üzenet küldését lehetővé tevő szolgáltatást is) nyújtó szolgáltató az általa nyújtott 

távközlési szolgáltatásról kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában 

egyértelműen, írásban, a számla kiküldésével egyidejűleg köteles tájékoztatást nyújtani a 

lakossági ügyfelek részére távközlési adóról szóló 2012. évi LVI. törvény alapján fizetendő 

távközlési adó fogyasztóra áthárított összegéről az alábbi elrendezés és megjelenítés szerint: 

 

. 

5. § 

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvény szerinti biztosító az általa 

nyújtott casco biztosítási, illetve vagyon- és balesetbiztosítási szolgáltatásról kibocsátott 

számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában egyértelműen, írásban, a számla 

kibocsátásával egyidejűleg köteles tájékoztatást nyújtani a lakossági ügyfelek részére a 

biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény alapján a biztosítási szolgáltatás után fizetendő 

biztosítási adóból a lakossági ügyfelekre áthárított összegről az alábbi elrendezés és 

megjelenítés szerint: 

 

. 

 

A biztosítási adó bevezetéséről szóló kormányzati döntés eredményeként az Ön fizetési 
kötelezettségének változása 
 
 - ebben az elszámolt időszakban:     Ft 
 
 
 - 2013. január 1-je vagy a szerződéskötés óta összesen:  Ft 
 

 
 

A távközlési adó bevezetéséről szóló kormányzati döntés eredményeként az Ön fizetési 
kötelezettségének változása 
 
 - ebben az elszámolt időszakban:     Ft 
 
 
 - 2012. július 1-je vagy a szerződéskötés óta összesen:  Ft 
 
 



6. § 

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: 

Tranzakciós illetéktv.) szerinti illeték fizetésére kötelezett pénzforgalmi szolgáltató az általa 

nyújtott szolgáltatásról kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában 

egyértelműen, írásban, a számla kibocsátásával egyidejűleg köteles tájékoztatást nyújtani a 

lakossági ügyfelek részére a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény  

alapján fizetendő tranzakciós illetékből áthárított összegről az alábbi elrendezés és 

megjelenítés szerint: 

 

. 

7. § 

Az egyetemes szolgáltató, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény szerinti 

biztosítási szolgáltatást nyújtó biztosító, a távközlési szolgáltató, a biztosítókról és a 

biztosítási tevékenységről szóló törvény szerinti biztosító és a Tranzakciós illetéktv. szerinti 

pénzforgalmi szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) a tárgyhónapot követő hónap 15. 

napjáig köteles írásban igazolni a fogyasztóvédelmi hatóságnak az e törvényben foglalt 

előírások teljesülését. 

 

8. § 

(1) A szolgáltató részéről az egyetemes szolgáltatási, biztosítási szolgáltatási, távközlési 

szolgáltatási, pénzforgalmi szolgáltatási szerződés megszegésének minősül, ha az e törvény 1-

7. §-aiban meghatározott kötelezettségét nem teljesíti. 

(2) A szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott, a fogyasztóvédelmi hatóság által 

megállapított szerződésszegése esetén minden érintett számlára vonatkozóan 10000 forint 

kötbért köteles fizetni a szerződésszegéssel érintett lakossági fogyasztónak. 

 

 

A pénzügyi tranzakciós illeték bevezetéséről szóló kormányzati döntés eredményeként 
az Ön fizetési kötelezettségének változása 
 
 - ebben az elszámolt időszakban:     Ft 
 
 
 - 2013. január 1-je vagy a szerződéskötés óta összesen:  Ft 
 

 
 



9. § 

(1) Az e törvényben foglalt lakosság díjakkal és az azokról szóló tájékoztatással összefüggő 

rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. 

(2) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására külön törvényben meghatározott eltérésekkel a 

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 

(3) E törvény rendelkezései az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések. 

 

10. § 

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az 1-9. §-ok szerinti kötelezettségek végrehajtásához 

szükséges részletes szabályokat rendeletben határozza meg. 

 

11. § 

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.  



INDOKOLÁS 

E törvény célja, hogy – összhangban az Orbán-kormány energetikai számlakép-

szabályozással megkezdett tájékoztató kampányával – hiteles és pontos tájékoztatási 

kötelezettséget írjon elő minden olyan szolgáltatás esetében, ahol a fogyasztóknak lehetősége 

van a szolgáltatók közötti választásra.  

A kormányzat egyes gazdaságpolitikai tárgyú intézkedései lehetővé teszik a vállalkozásokat 

terhelő adók áthárítását. Az adókat az érintett szolgáltatók különböző konstrukciókban 

terhelik át a fogyasztókra, amelyeket a kellő szakértelemmel nem rendelkező 

magánháztartások nem látnak át. Az áthárított terhek egyértelmű, összegszerű kimutatása 

lehetővé teszi, hogy minden fogyasztónak lehetősége legyen az egyes szolgáltatók díjainak 

jobb összehasonlítására, az egyes évek közötti változások kiértékelésére. 

Az áthárított adók kimutatása lehetővé teszi azt is, hogy a fogyasztóvédelmi szervezetek is 

ellenőrizni tudják, hogy a szolgáltatók nem terhelik-e a lakosságra a vállalkozásokkal 

összefüggő adókötelezettségüket. A nagy, vállalati ügyfelekért folytatott verseny ugyanis arra 

ösztönözheti a szolgáltatókat, hogy a védtelenebb lakossági ügyfelekre az arányosnál nagyobb 

terhet rakjanak. A törvényjavaslatban foglalt tájékoztatási kötelezettség önmagában 

visszatartó hatású lehet az ilyen törekvésekkel szemben. 

Az állampolgárok pontos tájékoztatása az áthárított adókról a közkiadásokhoz való 

hozzájárulás bemutatásával elősegítheti az adótudatosság fejlődését is. 

A törvényjavaslat követi a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV számú 

törvény logikáját, rendelkezéseinek tartalmát és szövegezését. Ugyanakkor csak azokat a 

szolgáltatásokat fedi le, ahol van lehetőség a szolgáltató megválasztására, mert ezekben az 

esetekben van értelme a fogyasztói tájékoztatás kiterjesztésének E szolgáltatások így az 

alábbiak: 

• villamos energia egyetemes szolgáltatás,  

• földgáz egyetemes szolgáltatás,  

• kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás,  

• távközlési szolgáltatás,  

• egyes biztosítási szolgáltatások  

o casco biztosítás, 

o vagyonbiztosítás, 

o balesetbiztosítás 

• „sárgacsekk-adóval” érintett pénzforgalmi szolgáltatások. 
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	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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