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Írásbeli kérdés
Úi változat a K110737. sz. kérdés helyett !

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbel i
kérdést kívánok intézni a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezet ő miniszterhez, mint a
tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

„Hogyan kívánják megakadályozni, hogy a multinacionális energiaszolgáltatók a
fogyasztókat sarcolják meg a rezsicsökkentés után? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Asszony!

A Jobbik Magyarországért Mozgalom egyetért a rezsicsőkkentés szándékával, sőt, a
rendszerváltás után privatizált közműcégek ezermilliárdos nyereségei miatt akár harminc
százalékos rezsicsőkkentés is helyénvaló lenne, ahogy arról már Z . Kárpát Dániel
képviselőtársam is nyilatkozott, ugyanakkor félő , hogy a rezsicsökkentés miatt kieset t
profitjukat a fogyasztókkal fizettetik meg a multinacionális energiaszolgáltatók .

Kérem, engedjen meg egyetlenegy példát . Fogadóórámon egy . úr a rezsicsökkentés kapcsán
keresett fel, mely alkalomra villanyszámláit is magával hozta . Az úr havonta jelenti le
villanyóraállásait, és nemrégiben furcsa dologra lett figyelmes . Mivel 1320 kWh alatt
fogyaszt évente, így havi 110 kWh-ot az Al kedvezményes áron számolták el neki, egészen a
2013. február 13. és március 12-e között esedékes elszámolásig, amikor is ez az érték 101,2 6
kWh lett, azaz a kedvezményes díjon elszámolt kWh mennyisége 8,74-el csökkent, azaz ennyi
kWh-ot magasabb tarifán számolt el az E .ON.
Az úr végigvezette a számítást, melynek eredménye az volt, hogy ezzel az apr ó
manipulálással az államilag garantált 10%-os rezsicsökkentés mindössze 6,5%-os lett . Sajnos
számos embertől hallottam ugyanezt a problémát fogadóóráimon .



Láttuk, hogy a bankok mind a bankadót, mind tranzakciós illetéket az ügyfeleikkel, a magyar
emberekkel fizettetik meg, fél ő, hogy a rezsicsőkkentést, vagy annak egy részét is
megpróbálják majd a szolgáltatók az ügyfelekre hárítani, féltve gátlástalan extraprofitjukat .

Tisztelt Miniszter Asszony!

A fentiekre való tekintettel kérdezem, hogy milyen eszközökkel kívánja a Kormán y
megakadályozni, hogy a szolgáltatók kihúzzák magukat a rezsics őkkentés kötelessége
alól, hogyan kívánják megakadályozni a fentihez hasonló trükköket?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2013 . április 11 .
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