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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/12491. szám)  

(Németh Szilárd István (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása, valamint döntés bizottsági 

módosító javaslat benyújtásáról)  

 

2. Egyebek 

 



- 4 - 

Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Simon Gábor (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Földesi Gyula (Fidesz)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)  
Kontur Pál (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Spaller Endre (KDNP)  

Helyettesítési megbízást adott   
 
Szabó Zsolt (Fidesz) Kontur Pálnak (Fidesz)  
Zsigó Róbert (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz)  
Boldog István (Fidesz) László Tamásnak (Fidesz)  
Németh Szilárd István (Fidesz) Földesi Gyulának (Fidesz)  
Örvendi László (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)  
Sági István (Fidesz) Spaller Endrének (KDNP)  
Tóth Csaba (MSZP) Simon Gábornak (MSZP)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Hizó Ferenc helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 32 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Köszöntök mindenkit a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén; államtitkár urat is nagy 
tisztelettel köszöntöm. A mai bizottsági ülésünk határozatképes, a képviselők kormánypárti és 
ellenzéki oldalon is részt vesznek a mai bizottsági ülésen, és segítenek az érdemi munkát 
elvégezni. 

Az első döntésünk a napirend elfogadására vonatkozik. Az 1. napirendi pontban az 
egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról szóló 
törvényjavaslat, T/12491. szám, Németh Szilárd képviselő úr önálló indítványa szerepel, és az 
ehhez kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása, valamint a bizottsági módosító javaslat 
benyújtásához kapcsolódó döntés elvégzése lesz a feladatunk. A 2. napirendi pont az 
„egyebek”. Amennyiben a bizottság egyetért a napirendi javaslattal, kérem, szavazza meg! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

Az 1. napirendi pont megkezdése előtt szeretnék két mondatot mondani udvariasan és 
visszafogottan. Előtte 9.30-ra hívtuk össze a bizottsági ülést, a kormány kérésére 9 órára 
módosítottuk, és most 9.30-kor elkezdjük a bizottsági ülést. Szeretném jelezni nagy tisztelettel 
államtitkár úrnak biztosítási szakszóval, hogy a bonusból most a malusba átkerültek, ezért 
tisztelettel kérem, hogy egy darabig ne kérjenek időpont-módosítást a bizottságtól vagy a 
bizottság elnökétől, mert szerintem le kell ülepítenünk ezt a mostani helyzetet, aztán majd újra 
dolgozhatunk ennek érdekében. 

Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12491. szám) 

Szeretném viszont megkérni, hogy vagy államtitkár úr vagy valaki legyen kedves 
számunkra precízen értelmezni, hogy mit is tartalmaz ez a beérkezett javaslat, amelyről 
döntenünk kell bizottsági javaslatként, illetve szeretnék érdeklődni, hogy az előterjesztőt ki 
fogja képviselni a mai bizottsági ülésen. (Jelzésre:) Kontur képviselő úr. Akkor önt fogom 
majd a szavazásokkor megszólítani, képviselő úr, mint előterjesztő képviseletében jelen lévő 
bizottsági tagunkat. 

Államtitkár úr, öntől várhatok egy értelmezést? (Hizó Ferenc: Természetesen.) Akkor 
legyen kedves, számunkra értelmezni, államtitkár úr, hogy a beérkező javaslat pontjai milyen 
módosításokat tartalmaznak. Öné a szó államtitkár úr, parancsoljon! 

Hizó Ferenc (NFM) szóbeli kiegészítése 

HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen, és még egyszer köszönöm az időpont-módosítással összefüggésben kapott segítséget 
és támogatást. Amit a módosító javaslattal összefüggésben érdemes tudni, hogy itt a 
módosítást alapvetően az szolgálta, hogy a fogyasztóvédelmi szempontoknak megfelelően, 
illetve a fogyasztók tájékoztatása érdekében a november 1-jétől hatályba lépő új díjaknak a 
számlán való megjelenítése biztosított legyen, hogy a számlázási rendszerek átállítása meg 
tudjon történni, illetve hogy olyan rendelkezéseket fogalmazzunk meg, amely a számlán 
szerepelteti a november 1-je utáni időszakban megtakarított pénzösszegeket. Ez a módosító 
javaslat egyrészt ezt a célt szolgálja. Másrészt pedig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
tekintetében vannak olyan települések, ilyen speciális esetek, ahol a 2012. április 14. és 
2013. június 30. között nem változott a közszolgáltatás díja, ami azt eredményezi, hogy a 
hatályos rezsitörvényben lévő számítási metódus értelmében itt a 10 százalékos 
rezsicsökkentés nem valósult volna meg e nélkül a módosító nélkül, illetve jelenleg nem 
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valósul meg. Ehhez szükséges ez a módosítás, hogy egyértelműen az ilyen különleges 
esetekben is, ami – hangsúlyozom – ritka, és sajnos van rá példa, a lakosság részére a 
10 százalékos rezsicsökkentés biztosítva legyen e közszolgáltatások vonatkozásában. 

Még egy módosítás van, ez pedig a hulladék- és a víziközmű-közszolgáltatás 
számlázására vonatkozó rendelkezés, amely azt mondja ki, hogy a hulladék- és a víziközmű-
közszolgáltatás esetében a számla mellett nyújtott tájékoztatást meg kell szüntetni, és 
kizárólag a számlán lehet tájékoztatást nyújtani arra vonatkozóan, hogy mennyi a 
rezsicsökkentésből származó megtakarítás, ez a rendelkezés viszont csak márciussal fog 
hatályba lépni, hogy ezek a közszolgáltatók a számlázási rendszerüket megfelelően fel tudják 
készíteni. Azt hangsúlyozni kell, hogy most is vannak olyan közszolgáltatók, akik már 
megfelelnek ennek a rendelkezésnek, de nem mindegyik közszolgáltató ad tájékoztatást a 
számlán, úgyhogy erre vonatkozóan adtunk egy új előírást, és a felkészülési időt is 
biztosítottuk ehhez. Köszönöm szépen. 

Vita és szavazás 

ELNÖK: Köszönöm szépen az értelmezést, államtitkár úr. Kérdezem a bizottság 
tagjaitól, hogy ennyi információ alapján kész és képes-e a bizottság arra, hogy a döntést 
meghozza. Ha van további információra igény, akkor kérem, jelezzék! (Nincs jelentkező.) 
Nincsen; akkor a döntést nyilvánvalóan meg tudjuk hozni. Jobban örültem volna, ha van 
előzetes mód arra, hogy akár a frakciómban vagy akár szakértőkkel ebben konzultáljak; ezért 
nyilvánvaló, hogy itt most bizottsági elnöki mivoltomból mint bizottsági tag fogok állást 
foglalni az előző állásfoglalásokhoz kapcsolódóan, annak szellemiségében.  

Akkor először felteszem a bizottsági módosító javaslatot döntésre, majd azt követően 
fogjuk a kiegészítő ajánlásban foglalt módosítást megtárgyalni, és arról dönteni. Először az 
előterjesztő véleményét fogom megkérdezni, majd azt követően a kormányt, és a végén a 
bizottság dönt az adott kérdésben. Előttünk áll az imént ismertetett bizottsági módosító 
javaslat. Az előterjesztő álláspontja? Kontur képviselő úr! 

 
KONTUR PÁL (Fidesz): Támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány- vagy tárcaálláspont? 
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok mondani: a tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Aki a bizottságban támogatja a javaslatot, az kérem, most szavazzon! 

(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elfogadta a bizottsági módosító javaslatot. 
Tisztelt Bizottság! Soron következik a kiegészítő ajánlásban foglalt javaslat 

megvitatása és az arról való döntés: ez a 2013. október 8-ai ajánlási terv, a T/12491/6. számú 
ajánlással együtt kezelendő javaslat. Ebben egy módosító javaslat van – pontosabban 
egymással összefüggően három, de egy döntéssel tudjuk az álláspontunkat megfogalmazni –, 
dr. Józsa István és Gőgös Zoltán képviselő urak módosító javaslata. Érdekelni fog majd a 
döntésnél a kormány vagy az előterjesztő álláspontja, ha az elutasító.  

Kérdezem először az előterjesztőt, hogy mi az álláspontja az 1. módosító javaslattal 
kapcsolatban, amely dr. Józsa István és Gőgös Zoltán képviselő urak módosító javaslata, 
amely összefügg a 2-essel és a 3-assal, és értelemszerűen egyben döntünk. 

 
KONTUR PÁL (Fidesz): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca álláspontja? 
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HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca sem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Akkor én viszont szeretnék önöktől tisztelettel kérni egy értelmezést, hogy 

miért nem, mert ez a korábban egyébként már többször szóba került PB-gázfogyasztók 
bekapcsolására irányulna, ugyancsak a rezsicsökkentés körében. Szeretném udvariasan 
megkérdezni mind az előterjesztőnek, mind a tárcának az álláspontját, hogy miért nem 
támogatják ezt a javaslatot; nem tudom, melyikük kezdi. (Jelzésre:) Államtitkár úr, akkor ön 
vállalja magára a feladatot; legyen kedves ennyi értelmezést adni a nem mellett. 

 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Egy kis 

türelmet hadd kérjek, jó? 
 
ELNÖK: Természetesen. (Rövid szünet.) 
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

problémám az, hogy még nem kaptam meg a szakterülettől a részletes indoklást, úgyhogy ezt 
most nem tudom megadni elnök úrnak. A minisztérium energetikai területe alakította ki az 
állásfoglalását ezzel kapcsolatban, és ez még nem jutott el hozzám, úgyhogy nem tudok most 
erre válaszolni elnök úrnak. Kis türelmet kell kérnem, és a legközelebbi alkalommal vagy 
soron kívül, írásban meg fogja adni a tárca a tájékoztatást erre vonatkozóan. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztő? 
 
KONTUR PÁL (Fidesz): Ugyanezen a véleményen vagyok. 
 
ELNÖK: Oké, akkor az előterjesztő és a kormány egy írásbeli tájékoztatást ad, hogy 

miért nem fogja támogatni, de azzal, a döntési kompetenciával rendelkeznek, hogy nem 
támogatják, ha jól értem. (Hizó Ferenc és Kontur Pál: Így van.) Értem. Csak a többiek 
kedvéért mondom, hogy ez a PB-gázpalackok esetében ugyanazt a 11,1 százalékos 
rezsicsökkentést érvényesítené, amelyet egyébként Németh Szilárd István képviselő úr 
beterjesztett. Korábban úgy tűnt, hogy ebben van egyetértés, de most úgy látom, hogy a 
rezsicsökkentés folyamatában vannak zökkenők, hogy finoman szóljak. Nem örülök ennek, de 
várom az írásbeli választ, és köszönöm szépen, hogy ezt önök biztosítják számunkra, mert így 
megismerhetjük az álláspontjuk mögött álló szakmai érveket is. Csak jelzem, hogy még több 
alkalom lesz, hogy ugyanezt a kört lefussák, hiszen nem az egyedüli bizottság vagyunk, akik 
ezt tárgyaljuk. Jelzem tanácsként, hogy esetleg máshol is meg fogják ezt kérdezni. 

Tisztelt Bizottság! Döntünk. Az előterjesztő nem támogatta, a tárca nem támogatta. 
Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, most jelezze! (Szavazás.) Kettő igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő nem. Az egyharmadot nem kapta meg, így a döntést ebben 
a kérdésben is meghoztuk. 

Tisztelt Bizottság! Az 1. napirendi pont tárgyalását lezártuk. Megköszönöm 
államtitkár úrnak is a napirendi pontnál nyújtott együttműködését. 

Egyebek 

A 2. napirendi pont keretében szeretném a bizottságot tájékoztatni, hogy jövő héten 
hétfőn – kivételesen a kormányzati egyeztetést követően – nem 10, hanem 9 órakor kezdjük a 
bizottsági ülésünket, ugyanígy a megszokott helyszínen. Részben a fogyasztóvédelmi törvény 
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megtárgyalása, részben pedig a rezsicsökkentéshez kapcsolódó, azzal összefüggésben lévő és 
elsősorban az energiaszolgáltatóknak a fogyasztókat érintő lépéseiről fogunk egy konzultációt 
lefolytatni; én csak remélem, hogy a fogyasztóvédelmi törvény beérkezik a hét végén, és nem 
kell esetleg újra levennünk a napirendről. Ha ehhez minden feltétel adott, akkor jövő héten 
hétfőn 9 órakor lesz itt bizottsági ülés. Azért jelzem ezt képviselőtársaimnak, mert nem 10 
órakor, hanem 9 órakor kezdjük a bizottsági ülést. Köszönöm szépen mindenkinek. Jó 
munkát, jó hétvégét kívánok minden bizottsági tagunknak. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 45 perc)  

 

 Simon Gábor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


