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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntöm a Gazdasági Bizottság tagjait, a megjelent kedves érdeklődőket. 
A bizottsági ülést megnyitom. 

A képviselőtársaim írásban a szokásoknak megfelelően megkapták a mai ülésre 
szóló napirendtervezetet. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e bárkinek 
észrevétele, véleménye. (Nincs jelzés.) Úgy látom, nincs. Akkor kérem, hogy 
szavazzunk a napirend elfogadásáról. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. 10 igen szavazattal, a bizottság egyhangú döntésével fogadta el a 
mai ülés napirendjét. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így 
munkáját megkezdheti. 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Országgyűlési 
beszámoló 2021 (B/46. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal)  

Első napirendi pontként a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
országgyűlési beszámolójának megvitatására kerül sor. Sok szeretettel köszöntöm 
Horváth Péter elnök urat, illetve Szalóki Szilvia elnökhelyettes asszonyt. 

A szokásoknak megfelelően, elnök úr, úgy tervezzük a meghallgatást, illetve úgy 
folyik majd a meghallgatás vitája, hogy elsőként ön kap szót arra, hogy szóban 
kiegészítse a hivatal országgyűlési beszámolóját, utána képviselőtársaim egy körben 
kapnak lehetőséget arra, hogy kérdéseket tegyenek föl, illetve véleményt mondjanak a 
beszámolóról, majd elnök urat, illetve elnökhelyettes asszonyt arra kérem, hogy 
válaszoljanak az elhangzott kérdésekre. Horváth Péter elnök úr, öné a szó. 

Horváth Péter János szóbeli kiegészítése 

HORVÁTH PÉTER JÁNOS elnök (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A 2020. július 13-ai 
kinevezésem óta a 2021. év volt az első teljes naptári év számomra, amikor a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt elnökként vezettem. 

Az év során számos lépést tettünk kitűzött céljaink elérése érdekében. E célok 
között kiemelt helyen szerepelt egyrészt, hogy a hivatalt a státuszából eredő rangjához 
méltó helyre emeljük mind a szakma, mind pedig a közélet szemében, másrészt, hogy 
olyan működési modellt alakítsunk ki, amely támogatja az előttünk álló szabályozási 
kihívások magas színvonalú kezelését és lehetővé teszi a hivatal engedélyeseivel, 
valamint a kormányzati és egyéb szervekkel való aktív együttműködést. 

A hivatal felügyeleti tevékenységét statisztikai szempontból jól szemlélteti a 
2021. év során kiadott határozatok és végzések száma. A hivatal 1321 határozatot hozott 
a villamosenergia-ipari engedélyeseket és 196 határozatot és 113 végzést a földgázpiaci 
szereplőket érintően, míg a távhőszektor engedélyezése és felügyelete kapcsán 103 
határozatot bocsátott ki. A víziközmű-szolgáltatás területén 393 működési engedélyt 
érintő határozatot adott ki a közel azonos szolgáltatásminőség, valamint a hatékony és 
folyamatos működés érdekében. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintően a hivatal 2021-ben is elvégezte 
a díjelőkészítést és a díjfelügyeletet, továbbá mindent megtett annak érdekében, hogy 
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felkészüljön a hulladéktörvény rendelkezéseinek megfelelően kibővített hatásköreinek 
ellátására. 

Az energiahatékonyság területén 2021. január 1-jétől új elemként, új 
szakpolitikai eszközként jelent meg az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer, 
amelynek keretében a kötelezetteknek olyan programokat kell bevezetniük és olyan 
intézkedéseket kell végrehajtaniuk, amelyek a végfelhasználói oldalon igazolt 
költségmegtakarítást és energiamegtakarítást eredményeznek. 

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer szakpolitika mellett továbbra is 
jelentős potenciál mutatkozik az energetikai auditorok és energetikai szakreferensek 
tevékenységében. A hivatal ezen két alternatív energiahatékonysági szakpolitikával 
összesen több mint 1500 terajoule új végső energiamegtakarítást jelentett a nemzeti 
energiahatékonysági célkitűzéshez. 

Fogyasztóvédelmi hatáskörében a hivatal telefonon, írásban és személyesen 
közel 7 ezer alkalommal adott tájékoztatást a felhasználók számára. A végfelhasználók 
visszajelzéseinek felmérése érdekében a hivatal 2021-ben villamosenergia-
szolgáltatási, valamint távhőszolgáltatási ágazatokban folytatta le a felhasználói 
elégedettség felmérését. 

A Covid-19 koronavírus-járvány a hivatal nemzetközi kapcsolatait különféle 
online platformokra kényszerítette, ennek ellenére aktív együttműködést folytattunk a 
hivatal tevékenységével összefüggő nemzetközi szervezetekkel, valamint 
társhatóságokkal. Így a hivatal továbbra is aktív tagja az Energiaszabályozók 
Együttműködési Ügynöksége, az Európai Energiaszabályozók Tanácsa, az 
Energiaszabályozók Regionális Egyesülete és az Európai Víziközmű-szabályozók 
Szervezete munkacsoportjainak. 

A fent összefoglalt szakmai feladatokon túl az év során megújítottuk a hivatal 
arculatát, valamint jelentős lépéseket tettünk a korábbi évekhez képest lényegesen 
aktívabb sajtókapcsolatok és médiajelenlét elérése érdekében. A hivatal számos 
szakmai konferencián prezentálta a szabályozói tevékenységének eredményeit, 
amellyel nemcsak segítette az energetikai ágazat képviselőit, hanem az 
ellátásbiztonságra tekintettel lehetőséget is teremtett a további szakmai 
együttműködésre. 

A 2021. év során igyekeztünk mindent megtenni annak érdekében, hogy az 
akkor még jórészt Covid-19 világjárvány hatására megjelenő problémák a hivatal 
hatáskörét érintő területeken megnyugtatóan rendezésre kerülhessenek. Napjainkban 
azonban egyértelműen látható, hogy a 2022. év lényegesen nagyobb kihívás elé állítja 
nemcsak a hivatalt, de a teljes hazai és uniós energetikai, gazdasági és politikai vezetést 
egyaránt. A 2021. év negyedik negyedévében elindult energiaár-növekedés lényegében 
beépült a 2022. földgáz- és villamosenergia-ellátási szerződésekbe, de jelentős 
költségtömeg-növekedést okozott a víziközmű-szolgáltatóknál is. A 2022. évi 
kormányzati döntések, valamint a hatályos jogszabályi környezet a lakosság esetében 
ugyan megakadályozzák, hogy a teljes költségnövekedést továbbterheljék a 
szolgáltatók a végfelhasználókra, azonban a jelentős költségnövekedés egy 
meghatározó része így is a szolgáltatókat és végső soron az ellátásbiztonság fenntartása 
érdekében a központi költségvetést terheli. 

A hivatal fogyasztóvédelmi területen ügyfélszolgálatán keresztül aktív 
kommunikációt folytat mind az ipari, mind a lakossági végfelhasználókkal. 
Egyértelműen kijelenthetjük, hogy az energiaár-növekedés a teljes végfelhasználói 
szegmensben jelentős bizonytalanságot okoz, amelyet jól tükröz a folyamatosan 
emelkedő ügyfélmegkeresések és -panaszok száma. A hivatal részéről szorgalmazzuk 
és támogatjuk a végfelhasználók, elsősorban a lakossági felhasználók felé történő 



7 

tájékoztatás fokozását, a földgáz- és villamosenergia-végszámla tartalmának, valamint 
a kapcsolódó árazási módszertan bemutatását, magyarázását.  

A 2022-ben tapasztalt további jelentős energiaár-növekedés pedig a ’22 
októberétől megkötött földgázellátási szerződésekben, valamint a ’23. január 1-jétől 
induló villamosenergia-ellátási szerződésekben fogja kifejteni hatását és épülhet be az 
energiaintenzív iparágak által előállított termékek és szolgáltatások végfelhasználói 
árába. 

Az előzőek alapján tehát az eddigieknél nagyobb hangsúly kell hogy kerüljön az 
energiahatékonyság szintjének jelentős növelésére, valamint a végfelhasználói 
energiafogyasztás csökkentésére, ezáltal a jelentős energiapiaci árromlás mérséklésére. 

Bízom benne, hogy jelen országgyűlési beszámoló átfogó és részletes képet ad a 
hivatal 2021. évi tevékenységéről. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr, a szóbeli kiegészítést. Képviselőtársaim 

kapnak lehetőséget. Elsőként Tordai Bence képviselő úr jelentkezett szólásra. Öné a 
szó. 

Kérdések, vélemények  

TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm, elnök úr, és köszönjük a beszámolót. 
Végtelen számú kérdést lehetne feltenni, szerintem ennél izgalmasabb közpolitikai 
terület talán nincs is ma Magyarországon, de próbálom lekorlátozni magam, és csak 
hat témakörben lennének kérdéseim. 

Az első kettő az infrastruktúra helyzetére vonatkozik. Nyilván önök is végeznek 
folyamatosan ezzel kapcsolatban felméréseket, vannak számaik a tekintetben, hogy 
egyrészt a villamosenergia-hálózat elmaradt vagy szükségessé váló fejlesztései 
összességében milyen költségigényt jelentenek. Hasonló a kérdés a kritikus állapotban 
lévő víziközmű-rendszerrel kapcsolatban. Ott hány ezer milliárd forintos hiányzó 
beruházást látnak a hivatal részéről? 

Nyilván a hivatal feladata éppen a nem piaci működésekkel kapcsolatos 
elsősorban, de éppen ezért is kérdezném, hogy azokat a piaci kudarcokat, amiket 
elsősorban a gázár területén látunk globálisan és nyilván ennek részeként 
Magyarországon is, milyen módszerekkel, akár milyen új képletekkel, akár milyen új 
elosztási mechanizmusokkal látják lehetségesnek kezelni európai és/vagy hazai 
szinten. Ezzel összefüggésben az ebből következő árak meghatározásánál mi vezérelte 
a hivatalt, különös tekintettel itt a távhőárak meghatározására és annak a, hogy is 
mondjam csak, kevésbé szerencsés időpillanatban való megtételére? Hasonló a helyzet 
a villamosenergia-árakkal is, ahol bár a magánfogyasztók „csak” kétszeres drágulással 
szembesültek, de a közületi fogyasztók, önkormányzatok, cégek tíz-húszszoros árakkal 
szembesülnek sokszor, különös tekintettel a beszerzési költségekre vagy az előállítási 
költségektől való elszakadásra. Itt megint csak nagy figyelemmel követi a közvélemény, 
hogy milyen ajánlati árak érkeznek az említett szereplőkhöz. 

Aztán, amivel kapcsolatban éppen a Párbeszéd állt elő még szeptember végén, 
hogy tudomásunkra jutott, hogy október 1-jétől milyen nagyszámú fogyasztónak nem 
volt előkészítve érvényes gázvásárlási, gázellátási szerződése. Bár érdemi válasz nem 
érkezett hozzánk sem a kormánytól, sem a hivataltól, de utólagos beismerésnek 
tekinthetjük, hogy az október 1-jétől hiányzó szerződések szabályozására, hogyha jól 
rémlik, október 14-ével kijött egy határozat. Azt szeretném megkérdezni akkor itt a 
bizottsági ülésen, hogy október 1-jétől hány gázszerződés hiányzott az országban, és 
ezek milyen típusú szereplők voltak, állami, önkormányzati vagy gazdasági szereplők, 
amelyeknek nem volt és jelentős részben, ha jól sejtem, ma sincs érvényes hosszú távú 
gázellátási szerződése. Mi lesz velük? Ebben az ügyben mit tervez tenni a hivatal? 
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Az utolsó kérdés pedig, hogy főleg Budapesten, de nyilván az ország más 
városaiban is nagyon sokszor felmerül az a probléma, hogy amikor a közterületeket 
zöldíteni szeretnénk, városainkat klímaállóbbá szeretnénk tenni, tehát a megváltozott 
éghajlathoz adaptálódni próbálnánk, és ennek keretében zöldítenénk a városokat, 
akkor a faültetések, fatelepítések, általában a zöldfelületi arány növelése nagyon 
sokszor a városi közműhálózatokkal kapcsolatos szabályozással ütköznek. Az volna a 
kérdésem, hogy a hivatal e tárgykörben mit tervez tenni, hogyan segítené a városokban 
a fásítási, zöldítési programokat a közműtelepítési vagy a közművédelmi szabályok 
felülvizsgálata során. Köszönöm szépen előre is a válaszaikat. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szeretném felhívni a képviselőtársaim 

figyelmét, hogy az Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ’21. évi országgyűlési 
beszámolójáról beszélünk. Ettől függetlenül elnök úr természetesen, ha válaszol a 
kérdésekre, hiszen izgalmas időket élünk, azt megköszönjük, de alapvetően arra kérem 
képviselőtársaimat, hogy a tavalyi évi működési beszámolóval kapcsolatban faggassuk 
elnök urat, illetve elnökhelyettes asszonyt. További hozzászólásra jelentkezett Csárdi 
Antal képviselő úr. Öné a szó. 

 
CSÁRDI ANTAL (LMP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Köszönjük szépen 

a beszámolót. Olyan alapvető problémákra szeretnék rákérdezni, amik, azt gondolom, 
hogy ezekben az időkben kiemelten fontosak mindenki számára. Mikor lehet elérni 
Magyarországon azt, hogy a napelemes rendszerek betáplálása ne ütközzön 
akadályokba országos szinten és általánosan? Az, hogy ez ma nem a mindennapok 
része, számomra azt mutatja, hogy nem valósultak meg olyan fejlesztések, amiknek 
már rég meg kellett volna valósulni, ráadásul egy olyan konjunkturális időszak alatt, 
amikor, mondjuk úgy, hogy forrásbőség jellemezte a hazai gazdaságot és a 
világgazdaságot is. Azt szeretném kérdezni, hogy ezek a fejlesztések miért nem 
valósultak meg, illetve mikorra tudja pótolni hazánk energiahálózata ezeket a 
hiányosságokat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További felszólalásra jelentkezőt nem látok a 

listán. A vitát lezárom. Elnök úrnak adom meg a lehetőséget, hogy válaszoljon az 
elhangzott kérdésekre. Öné a szó. 

Horváth Péter János válaszai 

HORVÁTH PÉTER JÁNOS elnök (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal): Köszönöm szépen a lehetőséget. A napirendi pont a hivatal 2021. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló volt; a képviselő urak által feltett kérdések részben az 
idei évre, részben pedig a jövőre vonatkoznak. De nem szeretnék kitérni a válaszadás 
lehetősége elől, ha már önök felkészültek a kérdésekkel, és ha lehet, akkor nem is 
darabonként mennék, hanem a két kérdéscsoport azért eléggé összekapcsolódik. 

Az első a hálózatfejlesztés volt mind a két kérdésben. Azt tudjuk, hogy a terv 
szerint 2030-ra érte volna el Magyarország a 6500 megawattot a napelemek 
tekintetében. A jelenlegi állás szerint 2022-ben már több mint 3000 megawatt van, és 
számításaink szerint ’24-ben, de legkésőbb ’25-ben meg fog valósulni a 2030-as terv. 
De még az is elképzelhető, hogy a jelenlegi 3000-hez képest adott 5000 megawattnyi 
engedély, az összesen 8000, ezek megvalósulhatnak ’27-re vagy akár ’26-ra. 

A hálózatfejlesztés ezzel a naperőmű-robbanással nem tartott lépést, ez egészen 
biztos, hogy így van, de önök is tudják, hogy egy hálózatot fejleszteni sokkal 
bonyolultabb dolog, mint egy naperőművet megépíteni. A naperőmű megépítése, ha az 
engedélyek megvannak, szerintem akár nyolc-tíz hónap alatt megvalósul, a 
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hálózatfejlesztést évtizedekre tervezzük. Éppen ezért vannak tízéves hálózatfejlesztési 
tervek, amik az alapján készültek el, hogy a 6500 megawatt, illetve majd az ’50-es 
13 ezer megawatt mikorra fog megépülni. 

Az ezzel párhuzamos kérdés az, ami a parlament legutóbbi vagy eggyel előtti 
ülésszakán is felmerült, hogy a rendszerhasználati díjakat törölje el a hivatal, mondjuk, 
vagy a kormány törölje el. Azzal párhuzamosan, hogy hálózatot kell fejleszteni, 
folyamatosan a rendszerhasználati díjakat is emelni kellene, ez viszont egy másik 
oldalról eléggé limitált lehetőség tőlünk. 

A mértéke ennek a hálózatfejlesztésnek több ezer milliárd forint. Természetesen 
azt kell megnézni, hogy mennyi naperőmű épül, illetve az már egy egészen eretnek 
kérdés, hogy szükség van-e ennyi naperőműre. Tehát ha Magyarország átlagos 
villamosenergia-fogyasztása, mondjuk, 5 ezer megawatt, akkor a 13 ezer megawattnyi 
naperőművet hova tudjuk elhelyezni mint villamos energia, azzal kell párhuzamosan, 
hogy rengeteg naperőművet építünk. Magyarországon forgógépes berendezés, erőmű 
2011 óta nem épült, és a kiszabályozást ők végzik, tehát a naperőművekkel nem tudunk 
délután, este és télen villanyt termelni. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha a kettővel 
párhuzamosan foglalkozna mindenki, és a nagyon támogatott zöldítés mellett arra is 
jutna erő, hogy a hagyományos erőművi fejlesztés, ami a profilozást végzi, és nem 
időjárásfüggő, ezzel is tudjunk mit kezdeni. 

A 2022. október 1-jétől érvényes gázszerződések, illetve nem létező szerződések. 
Ez 1500 alatti szám volt 2022. október 1-jén. (Dr. Dávid Ferenc megérkezik az ülésre.) 
Körülbelül 550 környékén megállt a csökkenés, ez már a múlt héten volt. Jó esélyünk 
van azt feltételezni, hogy ez az 500 szerződés már valószínűleg nem is köttetik meg. 
Hogy milyen okból, az… Ha bezár egy pizzéria, az már nem kíván gázszerződést kötni. 
A struktúrája ennek a maximum 1500-nak: ebben minden volt, tehát étteremtől 
iskoláig, de hogy egészen mókás dolgot mondjak, még a hivatal is benne volt, amelynek 
nem volt gázszerződése a statisztika szerint, mert én azt szeptember 28-án írtam alá, 
és ezért a táblázatban még benne volt a hivatal is. Tehát volt azért egy időbeli csúszás, 
de tényleg mindenki volt. Ez lecsökkent. Nekem az a félelmem van, hogy a január 1-jei 
új villamosenergia-szerződéseknél ennél rosszabb lesz a helyzet, és az 
energiaszakmában azért a villamos energiának egy kicsit több szerepe van, mint a 
gáznak. Tehát ha villanya nem lesz valakinek, az sokkal rosszabb, mint hogyha gáza 
nem lesz október 1-jétől, mert azt be fogja pótolni, ha mondjuk, novemberben vagy 
októberben megköti azt a szerződést.  

Az, hogy kereskedelmi szerződések létrejönnek, nem jönnek létre - a hivatal azt 
tudta csinálni, hogy úgy a távhő esetében, mint a gáz esetében, többször felhívással 
fordult mind a két oldalhoz, a kereskedőkhöz is és a fogyasztókhoz is, hogy kössék meg 
a szerződést. Sőt már a villamos energiára most is felhívtuk a figyelmet, hogy kössenek 
szerződést. 

A villanynál az a probléma, hogy a mi megítélésünk szerint a Magyar Villamos 
Műveken kívül nem sok piaci szereplő szeretne villanyt értékesíteni a 2023. évre, 
aminek talán a legnagyobb akadálya az, hogy olyan szinten megemelkedtek az árak, 
amik már a fizetőképes kereslettel nem nagyon találkoznak. Tehát amikor egy 
víziközműcég 400 forintos ajánlatot kap a következő évre, akkor előállhat az a helyzet, 
hogy az összes bevétele annyi lesz körülbelül, mint a villanyszámlája, viszont vizet meg 
mindenki szeretne vételezni, hogyha a csapot kinyitjuk. Tehát erre az elkövetkező 
hetekben valamilyen választ kell adni. 

Sokat foglalkozott vele a sajtó, hogy rossz időpontban határozta meg a távhő árát 
a hivatal. A helyzet: ha ezt az egy momentumot nézzük, akkor valóban így lehet 
fogalmazni, de azt is meg kellene nézni, hogy hány távhőtermelő kötött szerződést 
június 1-jéig. Százhuszonvalahány termelőből tíz kötött szerződést, holott jogszabály 
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szerint meg kellett volna hogy kösse. A hivatal csak akkor tud távhőárat fixálni, hogyha 
mindenkinek megvan a szerződése, mert ez ennek a piacnak a felépítése. Úgy nem fog 
kötni senki sem, egyetlen kereskedő sem szerződést, hogy nem tudja, hogy mi lesz neki 
az ára, ez a menete. 

Augusztus 18-án kötötte meg az utolsó távhőtermelő a szerződést. Az utolsó 
három, ha jól emlékszem, Szentes, Hódmezővásárhely és Baja volt, ez a három 
település, ezek augusztus 11-18. között kötötték meg a szerződést. Nekünk meg kell 
várni, amíg ezek megkötik. Amint megkötötték, azonnal fixáltunk. Ebben az ötnapos 
periódusban… Azt hozzá kell tenni, hogy a 2022. évre az volt a módszertan, hogy egy 
kinevezett nap volt, amikor egész évre fixáltunk. 2022-re öt egymást követő 
munkanapra fixáltunk, és negyedévre, éppen azért, hogy a kockázatot csökkentsük. 
Ebben az öt napban sikerült annak a szerencsétlen politikai helyzetnek megtörténnie, 
hogy az Európai Unió először mondta azt, hogy gázársapkát fog bevezetni, erre az orosz 
fél meg azt mondta, hogy ő meg nem fog gázt adni, ezért ezekben a napokban kilőtt 
teljesen a gázár, és soha nem látott mértékben ment fel. A hivatalnak viszont augusztus 
31-ig kellett a minisztérium felé árjavaslatot tennie. Így szorultunk be ebbe az öt napba. 
Ha a távhőtermelők június 1-jéig megkötötték volna a szerződést, nem járunk így. 

Nem kifejezetten és nem kizárólag a mi hibánk volt, hogy ez így történt, sőt 
kifejezetten nem érzem azt, hogy mi lettünk volna az első számú bűnösök ebben. De 
hogy még ezt is kikerüljük, a következő negyedévére egy szélesebb sávú, más 
módszertannal próbálkozunk meg, és az a szerencsénk is lesz, hogy nem lesz 
szerződéskötési korlátja annak a fixálási időszaknak, mert a szerződés mindenkinek 
megvan. 

Ami a zöldterületekkel foglalkozó kérdés, azt az elnökhelyettesnek adnám át. 

Dr. Szalóki Szilvia válasza 

DR. SZALÓKI SZILVIA elnökhelyettes (Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal): Köszönöm szépen. A zöldterületek kérdésében a hivatalnak 
szintén nincs kompetenciája, de örülünk a felvetésnek, mert időről időre, mivel 
rálátunk a piacainkra, az ott felmerülő problémákat mi is látjuk, és a klímaváltozás és 
a hőszigetek kialakulása, illetve a kapacitások kérdésével mi is foglalkozunk.  

Ezt a zöldszigetes kérdést azért én válaszolom meg, mert a hivatal részt vesz a 
kutatásokban, amelyek a Corvinuson folynak ezzel kapcsolatban, és támogatjuk az 
összes olyan indítványt, ami megsegíti a most már betonnal lefedett városi, urbanizált 
területeket abban, hogy ezekkel a klímakihívásokkal jobban meg tudjanak küzdeni. A 
hivatalnak ebben nincs feladata, viszont az általunk feltárt és a hozzánk beérkező 
adatokból levonható következtetéseket mindig rendelkezésére bocsátjuk a 
tudománynak. Tehát a hivatal kifejezetten támogatja azt, hogy a jövőben ebben 
valamilyen megoldás szülessen. Mint ön is említette, itt olyan szabályozási háttér van, 
amin érdemes lenne módosítani, de ez szintén nem a hivatal kompetenciája. 

Amit mi ebben vállalni tudunk, hogy az általunk látható anomáliák, 
kapacitáshelyzetek, illetve a nálunk fellelhető adatok elérhetőek a tudomány számára. 
Ha a kormányzathoz pedig megérkezik ezzel kapcsolatban egy szabályozási módosítás, 
akkor nyilván a hivatal mellé tud állni, hogy a változtatásokat megfelelően hajtsák 
végre. Jelenleg nekünk ennyi a mozgásterünk ebben a kérdéskörben. 

 
HORVÁTH PÉTER JÁNOS elnök (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal): Elnézést, még egy szót a zöldítés kapcsán hadd említsek meg. A 
beszámolóban benne volt, hogy a hivatalnak új arculata van. A hivatalnak ez a színe 
(Felmutatja a jelentést.), ami valószínűleg nem véletlen, mert a hivatal messzemenőkig 
támogatja a zöldítést. Az összes támogatási pénzt, ami rendelkezésünkre áll, 80 
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százalékban a fiatalok környezettudatos nevelésének támogatására fordítjuk. Három 
egyetemmel kötöttünk szerződést, éppen azért, hogy a jövő generáció egy 
fenntarthatóbb, zöldebb világban éljen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen elnök úrnak, illetve elnökhelyettes asszonynak a 
szóbeli kiegészítéseit, illetve a kérdésekre adott válaszokat. 

A beszámoló elfogadásáról szóló bizottsági határozattervezetet elektronikusan 
megküldtük képviselőtársaimnak, illetve talán ki is osztottuk a helyszínen is. Erről kell 
döntenünk. Van-e a határozati javaslattal kapcsolatban valakinek módosító 
indítványa? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérem, a Gazdasági Bizottság 
4/2022-2026. számú határozatáról most szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
A bizottság 10 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal országgyűlési beszámolóját a 2021-es 
évről.  

Egy technikai kiegészítésem lenne még a jegyzőkönyv számára. Amikor a 
bizottsági ülést megkezdtük, akkor nem lett átvezetve Varga Gábor képviselő úr 
helyettesítése, így a napirend elfogadására nem 9, hanem 10 igen szavazattal került sor. 

Köszönöm szépen elnök úrnak és elnökhelyettes asszonynak, hogy elfáradtak a 
bizottság ülésére. Az 1. napirendi pontot ezzel lezárom. 

A magyar polgárok rezsiemelés elleni védelme érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló H/1328. számú határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 2. napirendi pontra, melynek keretében képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. A magyar polgárok rezsiemelés elleni védelme 
érdekében szükséges intézkedésekről szóló határozati javaslat tárgysorozatba vételéről 
kell döntenünk, amelyet dr. Dávid Ferenc alelnök úr, illetve képviselőtársai nyújtottak 
be. Alelnök úr képviseli az előterjesztőket a bizottsági ülésen. Öné a szó. 

 
DR. DÁVID FERENC (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök 

úr. Remélem, hogy mindenki az írásbeli előterjesztést megkapta, így nagyon rövid 
szóbeli kiegészítést tennék. 

Valamennyiünk számára nyilvánvaló, hogy a magyar háztartások, a magyar 
családok a mostani rezsihelyzetben szinte megoldhatatlan feladat elé kerültek, ami 
tömeges elszegényedést okozhat. Ezért egy nyolcpontos határozati javaslatot, 
országgyűlési határozati javaslatot tettünk, amelynek a lényege, hogy vezessenek be 
rezsimoratóriumot, a lakossági fogyasztókat ne lehessen kikapcsolni az 
elektromosáram-szolgáltatásból jövő június 30-ig. A másik nagyon fontos javaslatunk, 
hogy az eddigi határ kétszereséig járjon a kedvezményes árú gáz és áram, tehát a 
kedvezményes díjszabás kiterjesztését 288 köbméterig, villany esetében 420 kilowattig 
szabályozza. Ez a mai kvóták dupláját jelenti. 

Arra is javaslatot teszünk, hogy a sokszor indokolatlannak tűnő és 
megmagyarázhatatlan rendszerhasználati díjak 2022. január 1-jei szinten való 
befagyasztására kerüljön sor. Ezt igazából a fűtési szezon végéig, április 30-áig 
javasoljuk. A nem kedvezményes árú szolgáltatás körében történő áramszolgáltatás és 
gázszolgáltatás esetében 5 százalékos áfára teszünk javaslatot. 

Arra is gondoltunk, hogy ennek az egész csomagnak kellene egy komplex 
összefoglalója is, és ezért azt javasoljuk, hogy a fizetésre képtelen fogyasztók 
támogatására dolgozzunk ki közösen egy szociális alapú kompenzációs rendszert. 
Miután nyilvánvaló, hogy ezeknek a javaslatoknak költségvetési vonzata van, 
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elkerülhetetlen, hogy akár az idei költségvetési törvény módosítása keretében, illetve a 
jövő évi elfogadott költségvetés keretében olyan módosítás jöjjön létre, olyan 
módosítást fogadjon el a parlament, hogy ennek a forrása akár az idei, akár a jövő évben 
biztosított legyen. 

Arra kérem képviselőtársaimat, hogy egyrészt támogassák, hogy ez az anyag a 
plenáris fórum elé kerüljön, hogy ez a határozattervezet továbbkerülhessen, és ha és 
amennyiben a plenáris fórum elé kerül, akkor is szíveskedjenek támogatni. Köszönöm 
szépen, elnök úr, a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a 

határozatijavaslat-tervezettel kapcsolatban van-e valakinek kérdése vagy észrevétele. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a tárgysorozatba vételről döntünk. Kérem 
képviselőtársaimat, most szavazzanak! (Szavazás.) Bocsánat, elnézést kérünk, egy kis 
technikai hiba merült fel. Kérem újraindítani a szavazást. Köszönöm szépen. Most 
szavazzon, kérem, mindenki! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság 1 igen 
szavazattal, 12 nem ellenében nem vette tárgysorozatba a határozati javaslatot. 

Köszönöm szépen alelnök úrnak, hogy előterjesztőként is segítette a bizottság 
munkáját. A 2. napirendi pontot is lezárjuk. 

Az ülés berekesztése 

Az egyebek között van-e valakinek kérdése, előterjesztése, javaslata? (Nincs 
jelzés.) Ha nincs, akkor megköszönöm, hogy rendelkezésre álltak a képviselőtársak és 
biztosították a bizottság határozatképességét. A bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek 
szép és eredményes napot kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 33 perc) 

  
Bánki Erik  

a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


