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A rezsicsökkentéssel kapcsolatos érdemi intézkedésekről

Az Országgyűlés az indokolatlanul magas lakossági terhek mérséklése érdekében szükséges

kormányzati rezsicsökkentő javaslatra tekintettel, az érdemi intézkedések meghozatalának

szükségessége céljából a következ ő határozatot hozza :

1 . Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy kezdeményezze a földgázellátásról szóló, a
villamosenergiáról szóló, a távhőszolgáltatásról szóló, a víziközmű-szolgáltatásról szóló ,
továbbá a hulladékról szóló törvények módosítását annak érdekében, hogy a
szolgáltatásokért fizetend ő díjak és egyéb számlaelemek tekintetében a lakossági fizetés i
kötelezettség 30 %-os csökkentése kerüljön bevezetésre .

2. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy kezdeményezze a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalról szóló törvény módosítását annak érdekében, hogy

a) a Hivatal kísérje figyelemmel az 1 . pontban foglalt közszolgáltatásokkal kapcsolato s
díjak és költségek számlázási rendjét a díjak és költségek fogyasztókra történ ő áthárítása
és a szolgáltatás minőségének vizsgálata szempontjából azzal, hogy a Hivatal elnöke a
vizsgálati rendszer működéséről és megállapításairól éves beszámolójában köteles számot
adni az Országgyűlésnek,

b) a Hivatal vizsgálja ki az 1 . pontban foglalt közszolgáltatást nyújtó jogi személyekkel
kapcsolatosan korábban megkötött privatizációs szerződések aláírásának körülményeit
azzal, hogy a Hivatal elnöke a vizsgálat megállapításairól 2013 . december 31-éig
beszámol az Országgy űlésnek.

3 . Ez a határozat a közzétételének napján lép hatályba.



Indokolás

Kétségtelen tény, hogy az utóbbi másfél évtized során a hazánkban m űködő , jellemzően
külföldi hátterű közműcégek számos esetben indokolatlanul magas nyereségszintet
realizáltak, köszönhetően többet között annak, hogy Magyarország számára el őnytelen, a
cégek részére garantált nyereséget juttató szerz ődéseket is aláírtak velük .

A részint ellenőrizetlen piacon (minősített fogyasztóvédelmi visszaélések mellett) az érintett
cégek százmilliárdokat realizáltak indokolatlanul, s ennek fényében nem túlzás kijelenteni : az
állampolgárokat érintő rezsiköltségek csökkentése tekintetében található tartalék a
rendszerben. Ennek szellemében indokolt lenne akár 30%-os mérséklést is foganatosítani .

A rezsicsökkentési tervek maradéktalan foganatosítása érdekében emellett elengedhetetle n
lenne, hogy az érintett cégekre kivetett adók áthárítási kísérleteit vizsgálat alá vonják, s váljo n
láthatóvá, hogy a társaságok milyen fokon élnek vissza az ügyfelek bizalmával .

A fentieken túl kikerülhetetlen egy olyan elszámoltatási folyamat is, melynek sorá n
vizsgálhatóvá válik, ki írta alá az el őnytelen privatizációs szerződéseket, s ki szolgáltatta ki
közvetlenül vagy közvetve a magyar polgárokat egyes közm űcégek túlkapásainak.



országgyűlési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

Kövér László úrnak,
Az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten — az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28 . § (4) bekezdése
alapján — benyújtjuk „A rezsicsökkentéssel kapcsolatos érdemi intézkedésekr ő l” szóló
országgyűlési határozati javaslatot .

A javaslat indokolását mellékelten csatoljuk .

Budapest, 2013 . március

(Jobbik Magyarországért Mozgalom)

Z. Kárpát Dániel

	

Vona Gábor
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