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Az Országgyű lés

. ./2013. ( . . .) OGY POLITIKAI NYILATKOZAT A

a rezsicsökkentés védelmérő l az európai uniós bürokrácia nyomásgyakorlásáva l
szembe n

Az Országgyű lés 2010-ben döntött az energiaárak reálértéken történ ő befagyasztásáról, majd
az elmúlt egy évben a gáz, a villamosenergia és a távhő árának előbb 10, majd további 11, 1
százalékos csökkentésérő l . Ezzel megkezdtük a magyar családok elviselhetetlen terheine k
enyhítését.

Erre azért volt szükség, mert 1994 és 1998 között a szocialista kormány a valós érté k
töredékéért privatizálta a közmű- és energiaszolgáltatókat. Az így döntő részben külföldi
tulajdonba került cégek – Európában példa nélküli módon – az akkori kormánytól mé g
garantált profitot is kaptak. Sőt, ezen túlmenően 2002 és 2010 között a szocialista kormányo k
a gáz árát 15, a villamosenergia árát pedig 9 alkalommal emelték . Háromszorosára nő tt a gáz,
és kétszeresére a villamosenergia ára, ezáltal is tovább növelve a külföldi tulajdonba adot t
cégek garantált profitját.

Ennek következményeként az Európai Unióban végül már a magyar családok fizették
jövedelmükhöz képest az egyik legmagasabb árat az villamosenergiáért és a gázért .

A 2010-ben megkezdett rezsicsökkentés miatt az európai uniós bürokrácia előbb burkoltan,
majd immár nyíltan próbál nyomást gyakorolni hazánkra, annak eltörlését, visszavonását
sürgetve .

A magyar Országgyűlés ezt a nyomásgyakorlást a profitjukat féltő közműszolgáltató cégek
érdekében tett lépésnek tekinti és a leghatározottabban visszautasítja .

A magyar Országgyű lés elvárja az Európai Uniótól, hogy tartsa tiszteletben Magyarország
szuverenitását, valamint a közel két és félmillió magyar állampolgár aláírásával meger ősített
és kinyilvánított döntését a rezsicsökkentés politikájáról .

A magyar Országgyűlés felszólítja Magyarország Kormányát, hogy ne engedjen az európai
uniós bürokrácia nyomásának, védje meg hazánk alapszerz ődésekben garantált jogait é s
következetesen folytassa a rezsicsökkentés politikáját!



INDOKOLÁS

Magyarország 2004. május He óta az Európai Unió teljes jogú tagja . A csatlakozással a
magyar állam a tagságból adódó jogosultságokra tett szert és kötelezettségeket vállalt . E
jogokat és kötelezettségeket a 2009. december 1-jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés
rögzíti . A közösségi jog semmilyen formában nem tiltja a közszolgáltatások árával
kapcsolatos hatósági ármegállapítást, mely az Európai Unió 28 tagállamából 18-ban többfél e
formában is jelen van. A magyar Országgyű lésnek ki kell állnia azért, hogy Magyarországot ,
mint az Európai Unió tagállamát, e közösség tagjaként, a többi tagállammal azonos jogok
illetik meg és azonos kötelezettségek terhelik. Ezért a magyar Országgyűlés
elfogadhatatlannak tart minden olyan törekvést, amely az Európai Uniót létrehoz ó
alapszerződések módosítása nélkül kívánja a közösségi jogot olyan területekre is kiterjeszteni ,
amelyek egyértelműen tagállami hatáskörbe tartoznak . Különösen sérelmesnek tartjuk akkor,
amikor az Európai Bizottság is megállapította, hogy a vásárlóer őhöz viszonyítva a
közszolgáltatások ára Magyarországon a rezsicsökkentés előtt - az Európai Unió más
tagállamaihoz képest - a legdrágábbak közé tartozott .
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Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 88 .§-a alapján, „a
rezsicsökkentés védelméről az európai uniós bürokrácia nyomásgyakorlásával szemben ”
a következő politikai nyilatkozattervezetet kívánom benyújtani .

Budapest, 2013 . október 14 .

Rógán Antal
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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Előterjesztő i csatlakozás politikai nyilatkozattervezethez

Kövér László ú r
az Országgyűlés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Rogán Antal, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség képvisel őcsoportjának tagja P/12713 .
szám alatt, „A rezsicsökkentés védelméről az európai uniós bürokrácia
nyomásgyakorlásával szemben” címmel politikai nyilatkozattervezetet nyújtott be 2013 .
október 14-én.

Ezúton szeretném jelezni, hogy Rogán Antal - mint a javaslat el őterjesztőjének
hozzájárulásával – el ő terjesztőként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz .

Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét .

Budapest, 2013 . október 14 .

Tisztelettel :

Dióssi Csaba
Fidesz - MPP
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Előterjesztő i csatlakozás politikai nyilatkozattervezethez

Kövér László
az Országgyű lés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Rogán Antal, a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség képvisel őcsoportjának tagja P/12713 .

szám alatt, „A rezsicsökkentés védelméről az európai uniós bürokrácia
nyomásgyakorlásával szemben” címmel politikai nyilatkozattervezetet nyújtott be 2013 .
október 14-én .

Ezúton szeretném jelezni, hogy Rogán Antal - mint a javaslat el ő terjesztőjének
hozzájárulásával - előterjesztőként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz .

Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét .

Budapest, 2013 . október 14 .

Tisztelettel :

t d - d -'P
Dr. Aradszki András

Kereszténydemokrata Néppárt
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Előterjesztő i csatlakozás politikai nyilatkozattervezethe z

Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Rogán Antal, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség képviselőcsoportjának tagja P/12713 .
szám alatt, „A rezsicsökkentés védelméről az európai uniós bürokrácia
nyomásgyakorlásával szemben” címmel politikai nyilatkozattervezetet nyújtott be 2013 .
október 14-én .

Ezúton szeretném jelezni, hogy Rogán Antal - mint a javaslat el ő terjesztőjének
hozzájárulásával – előterjesztőként kívánok csatlakozni a fenti indítványhoz .

Kérem az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételét .

Budapest, 2013 . október 14 .

Tisztelettel :

Németh Szilárd Istv á
Fidesz - MPP
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