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Napirendi javaslat  

1. A rezsicsökkentés védelméről és az európai uniós bürokrácia nyomásgyakorlásával 
szemben címmel benyújtott politikai nyilatkozattervezet (P/12713. szám) 
(Rogán Antal, Diósi Csaba (Fidesz), dr. Aradszki András (KDNP) és Németh Szilárd 
István (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 
 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 
Herman István (Fidesz) 
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz)  
Riz Levente (Fidesz) 
Román István (Fidesz) 
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) 
Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) 
Hegedűs Tamás (Jobbik) 
Dr. Lenhardt Balázs (független) 
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Rogán Antal (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz) 
Dióssi Csaba (Fidesz) Román Istvánnak (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) megérkezéséig Manninger Jenőnek (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz) dr. Kupcsok Lajosnak (Fidesz) 
Bencsik János (Fidesz) Riz Leventének (Fidesz) 
Dr. György István (Fidesz) Herman Istvánnak (Fidesz) 
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Hizó Ferenc helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 
 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Nagy 
szeretettel köszöntöm a megjelenteket a Gazdasági és informatikai bizottság mai ülésén.  

A rezsicsökkentés védelméről az európai uniós bürokrácia nyomásgyakorlásával 
szemben címmel benyújtott P/12713. számú politikai nyilatkozattervezet (Módosító 
javaslatok megvitatása) 

Képviselőtársaim elektronikus formában előre megkapták a meghívót, amely a 
napirendi javaslatot tartalmazza. A bizottság elfogadja-e a napirendi javaslatot? (Szavazás. – 
Mindenki jelez.) Köszönöm.  

Tehát egy napirendi pontunk van, amely a rezsicsökkentés védelméről az európai 
uniós bürokrácia nyomásgyakorlásával szemben címet viselő nyilatkozattervezethez 
benyújtott módosító javaslatokat tartalmazza. Az ajánlást kiosztottuk képviselőtársaimnak. 

Módosító javaslatok megvitatása 
Üdvözlöm Hizó Ferenc helyettes államtitkár urat és munkatársát. Nem látom, hogy az 

előterjesztőket képviselné valaki, ezért megkérdezem, kormány- vagy tárcaálláspontot 
mondanak. (Hizó Ferenc: Tárcaálláspontot mondunk.) 

Az ajánlás 1. pontját támogatják-e?  
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Az ajánlás 

1. pontját nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatta. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Azt az 

információt kaptam, hogy az előterjesztő sem támogatja az ajánlási pontot. A bizottság tagjai 
támogatják-e? (Szavazás. – 2 igen szavazat.) A bizottság a módosító javaslatot 2 igen szavazat 
mellett nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 2. pontját Balczó Zoltán és társai nyújtották be. Az előterjesztő nem 
támogatja. A tárca álláspontja? 

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

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő úr. 
 
DR. LENHARDT BALÁZS (független): Nem egészen érthető, mire gondoltak a 

törvényjavaslatban, hogy már 2010-ben megkezdték a rezsicsökkentést. 
 
ELNÖK: Államtitkár úré a szó. 
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

az árbefagyasztással kezdte, és az árszabályozás átalakításával különféle árelemek már rögtön 
2010-től módosításra kerültek. Ez azt jelenti, hogy ez effektív díjcsökkenés, az áremelkedés 
elmaradása az, ami akkor már a lakosságnál megtakarítást eredményezett.  

 
ELNÖK: Tehát a módosító javaslatot a tárca nem támogatja. Van-e más kérdés vagy 

észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, megkérdezem, ki támogatja az ajánlás 
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2. pontjában Balczó Zoltán és társai módosító javaslatát. (Szavazás. – 2 igen szavazat.) A 
bizottság 2 igen szavazat mellett a módosító javaslatot nem támogatta, egyharmadot sem 
kapott. 

Az ajánlás 3. pontja Balczó András és társai módosító javaslata. A tárca álláspontja? 
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A módosító javaslatot a tárca nem támogatja, az előterjesztő sem támogatja.  

Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, döntünk. Ki támogatja az ajánlás 
3. pontjában Balczó András és társai módosítóját? (Szavazás. – 2 igen szavazat.) A bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta, egyharmadot sem kapott. 

Van-e esetleg olyan módosító javaslat, amelyről döntenünk kellett volna, de nem így 
tettünk? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 
Van-e kérdés vagy észrevétel az egyebekben? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, 

önöknek jó munkát kívánok, és az ülést berekesztem.   
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 05 perc) 
 

 
 
 Koszorús László 

a bizottság alelnöke 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi  
 


