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Hozzászólók  
 
Lenner Áron Márk helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Villányi Imre főosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 55 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a gazdasági és informatikai bizottság mai ülésén. 
Képviselőtársaim megkapták elektronikus formában a meghívót, amely tartalmazza a 
napirendi javaslatot. Van-e esetleg ezzel kapcsolatosan kérdés, vagy észrevétel? (Senki sem 
jelentkezik.) Nekem volna egy napirendi javaslat kiegészítésem, méghozzá „A rezsicsökkentés 
védelméről az európai uniós bürokrácia nyomásgyakorlásával szemben” című politikai 
nyilatkozattervezet, amelynek a benyújtója Rogán Antal. Kérdezem, hogy van-e kérdés, vagy 
észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, döntünk. Ki az, aki az így kiegészített 
napirendi javaslatot támogatja? Az, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Húsz igen, 
azaz a többség támogatta.  

Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló T/12684. számú 
törvényjavaslat (Általános vita) 

Bele is kezdünk a napirendi pontok tárgyalásába. Rátérünk az első napirendi pontra, az 
egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára 
való alkalmasságáról kell döntenünk. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár urat várjuk a 
terembe a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről, illetve Weingartner Lilla főosztályvezető 
asszonyt. Várjuk őket. (Rövid szünet.) Megjött a helyettes államtitkár úr, illetve 
főosztályvezető asszony, köszöntjük. Van-e esetleg kiegészíteni valójuk az írásos anyaghoz? 
Megadom a szót helyettes államtitkár úrnak, parancsoljon! 

 
LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, alelnök úr. Nincs kiegészítésünk a tárgyalt törvényjavaslathoz. 
 

ELNÖK: Amennyiben nincs, felhívom a figyelmet, hogy az Országos Kereskedelmi 
Szövetség által megküldött észrevételeket kiosztottuk a bizottsági tagok számára. Nem volt 
kiegészítés.  

Határozathozatal 

Van-e kérdés, vagy észrevétel? Itt általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. 
(Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Úgyhogy döntünk is. Ki az, aki az egyes törvények 
fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak 
tartja? Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Huszonegy igen szavazat. Ki az, aki nemmel 
szavaz? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Két tartózkodás mellett 
általános vitára alkalmasnak találta a bizottság. Előadókat tudunk állítani. (Volner János 
megérkezik.) Kisebbségi és többségi vélemény sem nagyon hangzott el, ettől függetlenül a 
többségit én elvállalom. Ha van észrevétel még a mai nap folyamán, azt természetesen 
beépítem a bizottság véleményébe. Ezennel ezt a napirendi pontot le is zárhatjuk. Köszönöm a 
helyettes államtitkár úrnak, a főosztályvezető asszonynak, hogy elfáradtak az ülésünkre. 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 
törvény módosításáról szóló T/12702. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

Rátérünk a napirendi javaslatunk második pontjára. A tisztességtelen piaci magatartás 
és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi törvény módosításáról szóló 
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törvényjavaslattal kapcsolatos önálló indítvány, amelyet jómagam jegyzek. Itt tárgysorozatba-
vételről, illetve általános vitáról kell döntenünk.  

Koszorús László indoklása előterjesztőként 
Röviden indokolnám, hogy miért is nyújtottam be ezt a felhatalmazást. Ez lényegében 

a nemzetstratégiai szempontból fontos, nemzetstratégiainak minősített ügyekre terjedne ki, 
amely a kormánynak felmentést adna a Gazdasági Versenyhivatal részéről. Úgyhogy ilyen 
típusú ügyeknél, ahol nemzetstratégiai szempontból kiemelt vagy minősített ügyekről kellene 
dönteni, a Gazdasági Versenyhivatalnak azzal kapcsolatosan a kormány felmentést adhatna.  

Üdvözlöm Villányi Imre főosztályvezető urat, a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium részéről, valamint Tóthné Jászai Mária főosztályvezető-helyettes asszonyt, 
szintúgy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről. Meg is adom a szót, 
amennyiben van hozzáfűzendő az önálló indítványhoz. 

 
VILLÁNYI IMRE f őosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először is jeleznem kell, hogy értelemszerűen 
kormányálláspontot nem tudunk közölni, hiszen a pénteki napon került benyújtásra a 
törvényjavaslat. Tárcaálláspontot tudok mondani. A tárcaálláspont szerint a módosítás 
céljával, irányával egyetértünk, ugyanakkor jelezni szeretném, ha van rá mód, akkor mind 
tartalmi, mind technikai szempontból bizonyos pontosításokat el tudnánk képzelni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e esetleg kérdés vagy észrevétel? (Burány Sándor és 

dr. Baja Ferenc jelentkezik.) Parancsoljon, képviselő úr! 
 
Kérdések 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Amennyiben nekem adta meg a szót, elnök úr, 

köszönöm szépen. Azt szeretném kérdezni a kormánytól és az előterjesztőtől is, aztán majd 
észrevételt is tennék, hogy mi indokolja, hogy bizonyos esetekben, úgymond nemzetstratégiai 
kérdésekben a kormány mentességet kapna az alól, hogy a Gazdasági Versenyhivatal 
vizsgálhassa bizonyos cégek egyesülését, fúzióját. A Gazdasági Versenyhivatalt azért hoztuk 
létre anno, hogy a tisztességes piaci versenyszabályok felett őrködjön és a piaci verseny 
tisztaságát biztosítsa. A mi álláspontunk szerint ez vonatkozik az állami cégekre is, illetve 
bármilyen cégcsoportosulásra. Mi indokolja, hogy bizonyos formációk az előterjesztés szerint 
lehetőséget kapnak arra - mondjuk így -, hogy nem feddhetetlenül tisztességes piaci 
eszközökkel operáljanak? Mi indokolja, hogy a Gazdasági Versenyhivatal ezeket az ügyeket 
nem vizsgálhatja? Ezt szeretném kérdezni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Baja Ferenc! (Dr. Baja Ferenc: Köszönöm, nem.) Vágó Gábor, 

parancsoljon! 
 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. A törvényjavaslat indoklásában az 

szerepel, hogy ez a törvény pontosítja és tisztázza, mely esetekben vonatkozik a törvény 
ezekre a nemzetstratégiai fontosságú vállalatokra. Egyébként is a GVH-nak eddig is 
vizsgálnia kellett a cégegyesüléseknél annak munkaerőpiacra gyakorolt hatását. Ez most 
mennyiben több vagy kevesebb? És melyek lehetnek ezek a nemzetstratégiai jelentőségű 
vállalatok? Például a Közgép Zrt. beletartozhat-e ebbe a körbe? 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e esetleg más kérdés vagy észrevétel? (Senki sem 

jelentkezik.) Működési rendünknek köszönhetően… (Burány Sándor: Észrevételem még 
lenne, csak kérdés nem!) Akkor az első kört ezennel lezárom. Most lehetőség nyílik először a 
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tárcának véleményt nyilvánítani, amennyiben kívánnak és utána jómagam mint előterjesztő 
válaszolok a kérdésekre. Ha van válasz, megadom a szót a főosztályvezető úrnak. 
Parancsoljon! 

 
Válaszadás 
VILLÁNYI IMRE f őosztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm. A törvény szövege is arról szól, hogy munkahelyek megőrzése, a 
versenyképesség megerősítése, ellátás biztonsága. Nyilván ezek a fő célok, ugyanakkor, amint 
jeleztük, ez a tartalmi pontosítás ennek a kérdésnek a kifejtőbb, pontosabb szövegezésére 
irányulna. Természetesen nincs erre szövegünk, hiszen mi is péntek óta ismerjük csak a 
törvényjavaslatot, de mi is azt érezzük, hogy ezt pontosítani lehetne és kellene. 

 
KOSZORUS LÁSZLÓ (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm. Jómagam is egyébként 

egyetértek a tárca álláspontjával. Az indítványom alapvetően jelen helyzetben elsősorban 
energetikai szolgáltatókra vonatkozna és célja a munkahely-teremtés, árustabilitás, 
munkahelyek megőrzése, illetve nyilván egy olyan piaci helyzet kialakítása, ami elsősorban a 
fogyasztóknak kedvez, nem pedig a nagyobb cégeknek. Van erre példa egyébként máshol is 
Európában, ezért azt gondolom, hogy ez egy helyes döntés. Azzal meg maximálisan 
egyetértek, hogy ez egy felhatalmazás, amit még részleteiben ki kell dolgozni, de most a 
tárgysorozatba-vételről és az általános vitára való alkalmasságról fogunk dönteni.  

Van-e esetleg igény a második körben kérdésre vagy észrevételre? (Vágó Gábor 
jelentkezik.) Vágó Gábor, parancsoljon! 

 
Vélemények 
VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen. Az a véleményem, hogy itt valami olyan 

dolog készül, amellyel egy gumiszabályt hoz meg a parlament. Jelenleg eléggé látszik, hogy 
vannak bizonyos gazdasági vállalatok, amelyek kitüntetett helyzetben vannak és ezen 
kitüntetett helyzetben lévő vállalatok további növekedésének ágyazhat meg ez a 
törvényjavaslat. Tehát egyértelmű, hogy itt egy olyan gazdasági kör épülésének nyitják 
nagyra a kiskapukat, ami nem a nemzetgazdaság egészét, hanem egyes magánszemélyek 
gazdasági körének az érdekeit szolgálja. Ezért nem tudjuk majd támogatni a javaslatot. 

 
ELNÖK: Burány képviselő úr, parancsoljon! 
 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen. Álláspontunk szerint mindenfajta 

piaci műveletre ki kell terjednie, a Gazdasági Versenyhivatal joga, hogy vizsgálhassa, hiszen 
mindenfajta gazdasági akciónak tisztességesnek, verseny szempontból makulátlannak kell 
lennie. A munkahelyek védelmével kapcsolatban meg annyit szeretnék megjegyezni, hogy azt 
is meg kell vizsgálni, és a GVH jogköre erre pontosan alkalmat is teremt, hogy máshol 
szűnnek-e meg munkahelyek. Tehát ha létrejön egy monopólium, az persze teremthet 
munkahelyeket, ugyanakkor a monopólium elnyomván más cégeket, erőfölényével visszaélve 
más cégeknél szüntethet meg munkahelyeket. Éppen ezért ez egy komplex kérdés és ezért 
indokolt fenntartani a Gazdasági Versenyhivatal jogköreit. Nem akarok én sem találgatni, de 
nyilván a kormány számára eddig is voltak kedvenc cégek, nem szeretnénk látni a 
gyakorlatban, hogy a kormány számára kedvenc cégeket biankó - mondjuk így - felmentéssel 
látják el és a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálata alól kiveszik. Köszönöm szépen. Ezért nem 
tudjuk támogatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Senki sem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs, az elhangzottakra lehetőség van reagálni, amennyiben 
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kívánnak. (Villányi Imre: Nem.) Jómagam annyit megjegyeznék és kiemelnék, hogy 
nemzetstratégiainak minősített ügyekről van szó, tehát nem magánjellegű cégekről és nem 
piaci cégekről. Itt nem a Közgépről van szó, mielőtt ilyen kampány hisztériába belemennénk, 
nemzetstratégiainak minősített ügyekről van szó. Egyelőre természetesen még van lehetőség 
módosító javaslatokat benyújtani, ha tárgysorozatba-vételre, illetve általános vitára 
alkalmasnak találjuk.  

Határozathozatal 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, megkérdezem a bizottság tagjaitól, 
hogy a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot tárgysorozatba-vételre, illetve általános vitára 
alkalmasnak tartják-e. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel ezt jelezze. (Szavazás.) Tizennyolc 
igen. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) Öt nem szavazat mellett a bizottság 
tárgysorozatba vette és általános vitára alkalmasnak találta az indítványt. 

Köszönöm szépen, hogy elfáradtak a bizottsági ülésünkre. Ezennel lezárom a második 
napirendi pontot.  

Bocsánat, még az előző napirendi pontokhoz lehet többségi vagy kisebbségi előadót 
állítani. Él-e vele a bizottság? (Senki sem jelentkezik.) Nem él vele a bizottság. (Vágó Gábor: 
Én szívesen mondanék kisebbségi véleményt! Mikor lesz a vitája?) Valószínűleg a jövő héten. 
A kisebbségi véleményt tehát Vágó Gábor ismerteti. A többségi vélemény ismertetését 
vállalom. Vagy Román Istvánt jelölhetjük? (Román István: Igen.) Akkor Román István a 
többségi, Vágó Gábor pedig a kisebbségi véleményt ismerteti majd. Lezártuk a napirendi 
pontot. 

A közútkezelői feladatok átadásáról szóló T/12338. számú törvényjavaslat (Döntés 
bizottsági módosító javaslat visszavonásáról) 

Rátérünk a napirendi javaslat harmadik pontjára. A közútkezelői feladatok átadásáról 
szóló törvényjavaslattal összefüggő bizottsági módosító javaslat visszavonásáról kell 
döntenünk. Múlt héten döntött erről a gazdasági bizottság, de mivel a törvény aláírásra kerül, 
ezért később kívánjuk pontosítani a bizottsági módosítót. Egyébként tartalmilag továbbra is 
fenntartjuk, de ahhoz, hogy a törvény aláírásra kerüljön, úgy ezt a módosító javaslatot 
érdemes először visszavonnunk és utána később újból beadni. Köszöntöm Völner Pál 
államtitkár urat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről és dr. Vertetics Dávid jogi 
referens urat szintén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről. Van-e esetleg kiegészítésük 
az írásos anyaghoz? 

 
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A technikai 

nehézségekre tekintettel egyetértünk a bizottsággal. 
 
Határozathozatal 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, úgy döntünk. Ki az, aki a közútkezelői feladatok átadásáról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó bizottsági módosító javaslat visszavonásával 
egyetért? Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizennyolc igen. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) Ilyet nem látok. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Három tartózkodás mellett a 
bizottság visszavonta a módosító javaslatát. 

Van-e esetleg olyan javaslat, amelyről döntenünk kellett volna, de nem így tettünk? 
(Senki sem jelentkezik.) Jelzést nem látok, úgyhogy ezt a napirendi pontot is lezárom. 
Köszönöm az államtitkár úrnak, hogy elfáradt az ülésünkre.  
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Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról szóló 
T/12491. számú törvényjavaslat (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérünk a napirendi javaslatunk 4. pontjára. Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés 
végrehajtásához szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat. Németh Szilárd 
képviselőtársunk önálló indítványáról van szó. Kapcsolódó módosító javaslatokat fogunk 
megvitatni első helyen kijelölt bizottságként. Az ajánlást megkapták a képviselőtársaim. Rá is 
térünk a kapcsolódó módosító javaslatokra. Külön köszöntöm Hizó Ferenc helyettes 
államtitkár urat és munkatársait a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről.  

Az ajánlás 1. pontjában először házszabályszerűségről kell dönteni, ami egyébként 
összefügg az ajánlás 2. és 9. pontjával. Először döntünk a házszabályszerűségről. Ki az, aki a 
módosító javaslatot házszabályszerűnek tartja? Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Két 
igen szavazat mellett a bizottság nem tartotta házszabályszerűnek. 

Ennek köszönhetően nem is döntünk az ajánlás 1. pontjáról, amely összefügg a 2. és 9. 
ajánlási ponttal. 

Rátérünk az ajánlás 3. pontjára. A fogyasztóvédelmi bizottság módosító javaslata, 
amely összefügg a 4., 6. és 8. ajánlási ponttal. Kérdezem a tárcát, hogy milyen álláspontot tud 
mondani. 

 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Kormányálláspontot tudok mondani. A kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő támogatja, a kormány támogatja. Van-e kérdés vagy 

észrevétel? (Burány Sándor jelentkezik.) Parancsolj, Burány képviselő úr. 
 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Szeretném megkérdezni, hogy házszabályszerű-e ez a 

javaslat? 
 
ELNÖK: Tudomásunk szerint igen. Miben érzi, képviselő úr, hogy nem? Elnézést, 

hogy visszakérdezek. 
 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Előttem csak a módosító indítvány szövege van, ebben 

azt látom, hogy egy törvény módosítására tesz javaslatot és nekem ez túlterjeszkedésgyanús. 
 
ELNÖK: Az ajánlásban nem szerepel, úgyhogy úgy érzem, nem kell erről dönteni, 

legalábbis most így gondolom, rövid konzultációt lefolytatva. Az ajánlásban nincs. Azt 
gondolom, a bizottság készen áll arra, hogy döntsünk. Ezért külön nem teszem fel szavazásra. 
Megkérdezem a bizottságot, hogy az ajánlás 3. pontját, amely összefügg a 4., 6. és 8. ajánlási 
ponttal, és amelyet a kormány, illetve az előterjesztő támogat, támogatja-e ebben a formában 
vagy sem. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Húsz igen szavazat mellett a 
bizottság ezt támogatta.  

Rátérünk az ajánlás 5. pontjára, szintén a fogyasztóvédelmi bizottság módosító 
javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. 

 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja, az előterjesztő támogatja. Van-e esetleg kérdés vagy 

észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, döntünk. 
Ki az, aki az ajánlás 5. pontjában a fogyasztóvédelmi bizottság módosító javaslatát 

támogatja? Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Húsz igen mellett a bizottság támogatta. 



 11 

Rátérünk az ajánlás 7. pontjára. Szintúgy a fogyasztóvédelmi bizottság javaslata. 
Kérdezem a kormány álláspontját! 

 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány és az előterjesztő támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? 

(Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Ki az, aki az ajánlás 7. pontját támogatja? Az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Huszonegy igen mellett a bizottság támogatta. 

Ha jól látom, az ajánlás végére jutottunk. Van-e esetleg olyan kapcsolódó módosító 
javaslat, amelyről döntenünk kellett volna, de nem így tettünk? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet 
nem látok. Ezennel ezt a napirendi pontot lezárom és megköszönöm a helyettes államtitkár 
úrnak és munkatársainak, hogy e napirendi pontnál képviselték a bizottság előtt a kormány 
álláspontját.  

Az igazságos rezsicsökkentéssel összefüggésben a villamos energiáról szóló 2007. évi 
LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 
T/12318. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételéről) 

De maradnak is, mert rátérünk az ötödik napirendi pontunkra. Két önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről kell döntenünk. Mindkettőt Mesterházy Attila és tárai jegyzik. Az 5. 
a) pontjában az igazságos rezsicsökkentéssel összefüggésben a villamos energiáról szóló 
2007. évi törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat. A b) pontban pedig a valós és fenntartható rezsicsökkentést megalapozó 
kormányzati intézkedésekről szóló törvényjavaslat. Először az a) pontot tárgyaljuk. Nem 
tudom, az előterjesztőket képviseli-e valaki? (Dr. Baja Ferenc jelentkezik.) Akkor meg is 
adom a szót először az előterjesztőnek. Parancsolj! 

 
Dr. Baja Ferenc (MSZP) kiegészítése 
DR. BAJA FERENC (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Viszonylag rövid tudok lenni. Az 

előterjesztés azt tartalmazza, hogy a mi megítélésünk szerint a rezsicsökkentést sávosan kell 
végrehajtani. Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy a rezsicsökkentés hozadéka tulajdonképpen 
egynegyednyi állampolgár számára kedvező, a háromnegyed részében azonban nem. Éppen 
ezért adtunk be módosító javaslatot. Lényegében azért az a címe, hogy igazságosabb 
rezsicsökkentést, mert ennek az az eredménye, hogy megítélésünk szerint a rosszabb 
helyzetben lévő fogyasztókat, az alacsony keresetűeket priorizálná a javaslatunk. Kérem a 
javaslat támogatását. Köszönöm szépen. (Vágó Gábor távozik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány álláspontja? 
 
A kormányálláspont ismertetése 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok mondani. A tárca nem támogatja a javaslatot, mégpedig azért, mert 
egyrészt korábban is létezett és jelenleg is van sávos díjszabás és azt kell mondanom, hogy a 
jelenlegi rezsicsökkentést sávosan hajtotta végre a kormány. A két díj között különbség van, a 
magasabb fogyasztási mennyiséghez tartozó díj jelenleg is magasabb, csak egységesen lettek 
csökkentve ezek a díjak. Ez jelenleg is megvalósul a mostani szabályozásban. Egyébként 
pedig nincs szükség ilyen jogosítványoknak az adására sem, hiszen jelenleg rendelkezik a 
miniszter ilyen felhatalmazással, ha kívánja, további sávokat tudna létrehozni a 
tarifarendszeren belül. Tehát nem támogatjuk a javaslatot. 
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Határozathozatal 
ELNÖK: Köszönöm. A tárca nem támogatja. Van-e esetleg kérdés vagy észrevétel a 

képviselőtársaink részéről? (Senki sem jelentkezik.) Megadom a szót az előterjesztőnek, 
amennyiben kíván reagálni. (Dr. Baja Ferenc: Nem.) Nem kíván reagálni. Döntünk. 
Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért az igazságos rezsicsökkentéssel összefüggésben a villamos 
energiáról szóló 2007. évi törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba-vételével? Az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Két igen mellett a bizottság nem vett tárgysorozatba.  

A valós és fenntartható rezsicsökkentést megalapozó kormányzati intézkedésekről szóló 
T/12327. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételéről) 

Rátérünk az ötödik napirendi pontunk b) pontjára, ami a valós és fenntartható 
rezsicsökkentést megalapozó kormányzati intézkedésekről szóló törvényjavaslattal 
összefüggő, Mesterházy Attila és társai által benyújtott képviselői önálló indítvány. Szintúgy 
tárgysorozatba-vételről kell döntenünk. Az előterjesztőket képviseli Baja Ferenc. Megadom a 
lehetőséget. (Dr. Baja Ferenc: Nem.) Nem kíván ezzel élni. Nyilván tartalmilag összefügg az 
előzővel. Kérdezem, hogy mi a tárca álláspontja ezzel kapcsolatban. 

 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja a javaslatot. 
 
Határozathozatal 
ELNÖK: Gondolom, hasonló indokokból a tárca nem támogatja. Kérdezem, hogy ki 

az, aki az indítványt tárgysorozatba-vételre alkalmasnak találja. Az, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Két igen szavazat mellett a bizottság nem tartotta tárgysorozatba-vételre 
alkalmasnak. Úgyhogy ezennel ezt a napirendi pontot is lezárom és megköszönöm a helyettes 
államtitkár úrnak és munkatársainak, hogy elfáradtak a bizottsági ülésre. 
A rezsicsökkentés védelméről az európai uniós bürokrácia nyomásgyakorlásával 
szemben címmel P/12713. számon benyújtott politikai nyilatkozattervezet (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

Mivel új napirendi pont felvételéről döntöttünk, amely „A rezsicsökkentés védelméről 
az európai uniós bürokrácia nyomásgyakorlásával szemben” címet viseli, megadom a 
lehetőséget, amennyiben a képviselőtársaim kívánnak ezzel élni, hogy három perc olvasási 
szünetet tartsunk. Egy új napirendi pontról van szó, egy politikai nyilatkozatról alapvetően. 
Kérdezem, hogy van-e erre igény. (Senki sem jelentkezik.) Nincs igény.  

Itt tárgysorozatba-vételről és általános vitáról kell döntenünk. Rogán Antal képviselő 
úr jegyzi az önálló indítványt, amelyhez bizottságunk berkeiből Dióssi Csaba és Aradszki 
András képviselőtársunk is csatlakozott. Van-e esetleg igény az előterjesztők részéről? (Senki 
sem jelentkezik.) Nincs. Lényegében az elmúlt hetek politikai közbeszéde is erről szól. 
Úgyhogy szerintem a képviselőtársaink alapvetően ismerik az előterjesztés tartalmát, de 
természetesen ezt az indoklás keretében el tudják olvasni. Van-e esetleg kérdés vagy 
észrevétel? (Dr. Baja Ferenc jelentkezik.) Baja Ferenc, parancsolj! 

 
DR. BAJA FERENC (MSZP): Sok alkalommal elmondtuk, hogy a rezsicsökkentést, 

mint olyat, amely a fogyasztókat érintő kormányzati döntés, természetesen támogatjuk, a 
rezsihez kötődő felesleges háborúskodást, rezsiharcot a Magyar Szocialista Párt nem 
támogatja és - ez az előterjesztés ezt tartalmazza - a rezsihez kötődő kampányt pedig végképp 
nem támogatja. Ebben az értelemben, még egyszer szeretném hangsúlyozni, csak hogy 
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világosan lássa mindenki a koncepciónkat és a véleményünket, a rezsicsökkentést igen, 
rezsiharcot, amely teljesen felesleges, nem, rezsikampányt pedig végképp nem támogatjuk. 
Köszönöm a figyelmet. 

 
Határozathozatal 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Senki sem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs, azt gondolom, dönthetünk a tárgysorozatba-vétel és az 
általános vitára való alkalmasságról. Kérdezem, ki az, aki „A rezsicsökkentés védelméről az 
európai uniós bürokrácia nyomásgyakorlásával szemben” címet viselő politikai 
nyilatkozattervezetet általános vitára és tárgysorozatba-vételre alkalmasnak találja. Az, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Huszonkét igen szavazat mellett a bizottság elfogadta. Ki 
az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Tehát 22 igen és 2 
nem szavazat mellett a bizottság tárgysorozatba-vételre és általános vitára alkalmasnak találta.  

Előadót kell állítanunk. Kijelölöm a többségi álláspont ismertetésére Bencsik János 
államtitkár urat, aki nincs itt, de már korábban jelezte, hogy ezt vállalja. Kisebbségi 
hozzászólásra is van lehetőség. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Amennyiben esetleg mégis 
van, a bizottság véleményébe be tudjuk azt csatornázni.  

Egyebek 

Úgy látom, a napirendi javaslatunk végéhez értünk. A hatodik napirendi pont az 
egyebek. Van-e esetleg kérdés vagy észrevétel? (Burány Sándor jelentkezik.) Burány 
képviselő úr, parancsolj! 

 
BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne. Ha jól 

emlékszem két évvel ezelőtt jelent meg a Magyar Közlönyben a Nemzeti Energia Stratégia és 
ez az elfogadott stratégia azt tartalmazza, hogy a kormány legalább kétévente beszámol ennek 
a teljesítéséről a gazdasági bizottság felé és amennyiben szükséges, változtatásokra is 
javaslatot tesz. Tisztelettel kérdezném, hogy ez milyen formában történik meg. 

 
ELNÖK: Ez bonyolultabb kérdés, úgyhogy engedje meg, képviselő úr, hogy először 

tájékozódjam és utána válaszoljak. Egyébként a kormány képviselői itt vannak a bizottsági 
ülésen. Ha esetleg a következőkben ezt is fel tudjuk venni napirendre, akkor megtesszük, ha 
nem, tájékozódom és természetesen a képviselő úrnak megpróbálunk választ adni a kérdésére. 
(Burány Sándor: Rendben!) 

Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, a mai 
ülést berekesztem. Köszönöm szépen, hogy elfáradtak és további jó munkát kívánok önöknek. 

 
(Az ülés befejezésének időpont: 12 óra 24 perc.) 

 

Koszorús László  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva  

 


