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Határozati  javaslat  címe:  A  magyar  családokat  ellehetetlenítő  rezsiemelés  megszüntetése
érdekében szükséges egyes intézkedésekről 

Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §  (4)  bekezdése  alapján  „a  magyar
családokat  ellehetetlenítő  rezsiemelés  megszüntetése  érdekében  szükséges  egyes
intézkedésekről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



 
 

...../2022. (.....) OGY határozat 

a magyar családokat ellehetetlenítő rezsiemelés megszüntetése érdekében szükséges egyes
intézkedésekről

Hiába ígérte a Fidesz–KDNP, hogy a rezsicsökkentés addig marad, amíg Orbán Viktor kormányoz,
azt korábbi formájában most kivezeti a kormány, amely miatt többszörösére emelkedik a magyar
háztartások többségének havi számla összege. Rengeteg család lesz többek között a vidéki, nagy és
korszerűtlen házakban élők, a többgenerációs, együtt élő családok, az egyedülálló kisnyugdíjasok,
ahol  komoly  bajokat  okoz  a  rezsiemelés.  A rezsicsökkentés  fenntartása,  a  magyar  emberek,
családok védelme érdekében az Országgyűlés a következő határozatot hozza:

1. Az  Országgyűlés  felszólítja  a  kormányt,  hogy  azonnali  hatállyal  vonja  vissza  az  egyes
egyetemes  szolgáltatási  árszabások  meghatározásáról  szóló  259/2022.  (VII.  21.)
kormányrendeletet.

2. Az Országgyűlés felhívja a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal elnökét (a
továbbiakban: elnök), hogy az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról
szóló  259/2022.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet  szerint  egyetemes  szolgáltatás  keretében
vételezett földgáz versenypiaci költségeket tükröző árának meghatározásáról szóló 6/2022.
(VII.  21.)  MEKH  rendeletet,  valamint  az  egyes  egyetemes  szolgáltatási  árszabások
meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás
keretében vételezett villamos energia lakossági piaci árának meghatározásáról szóló 7/2022.
(VII. 21.) MEKH rendeletet 2022. július 31-ig vonja vissza. Az elnök a földgáz, illetve a
villamos  energia  árának  meghatározása  tárgyában  rendeletet  a  3.  pontban  foglalt
kormányrendelet közzétételével egyidejűleg, az abban foglaltakkal összhangban adhat ki.

3. Az  Országgyűlés  felszólítja  a  kormányt,  hogy  haladéktalanul  kezdjen  egyeztetést  a
szakszervezetekkel,  a  civil  szervezetekkel  a  fenntartható,  szociálisan  igazságos  és
gazdaságilag  megalapozott  rezsicsökkentés  kidolgozása  érdekében.  A  kormány
rendeletalkotási  jogkörét  a  szakszervezetek  és  a  civil  szervezetek  egyetértési  jogának
figyelembe vételével gyakorolja.

4. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy foglalja jogszabályba a rezsiszabályozást érintő
kérdésekben a rendszeres és tényleges egyeztetési kötelezettséget.

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A Fidesz hazug módon az emberek megvédésével, a rezsicsökkentés fenntartásával kampányolt. De
a valóság az, hogy eltitkolták az emberek elől a gazdaság valódi állapotát, most pedig pontosan azt
csinálják, amivel az ellenfeleit vádolták korábban: megszorításokat vezetnek be és az emberekkel
fizettetik ki a rossz kormányzás és a hazug kampány árát. Mára már világossá vált, hogy a Fidesz a
saját szavazóinak is hazudott! A rezsicsökkentést nem tudják fenntartani, az egyéni vállalkozókat
nem tudják megvédeni és a gazdaságot nem tudják talpraállítani. Nem mindennapi időket élünk, az
Orbán-kormány a rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb megszorítócsomagját vezeti  be
ezekben  a  napokban.  Rezsiemelés,  a  KATA  eltörlése,  áthárított  különadók  és
munkahelymegszüntetés - a miniszterelnök már be is jelentette, hogy akárcsak a rezsicsökkentést, a
munkahelyeket  sem  fogja  megvédeni.  Ez  a  kormány  a  megszorítások,  az  adóemelések,  a
rezsiemelés és a tömeges munkahely-megszüntetés kormánya. Az Orbán-kormány a megélhetési
válság közepén nemcsak magára hagyta az embereket, hanem napról napra nehezíti az életüket.
A megjelent „rezsirendeletek” alapján az áramnál kétszeres árat kell fizetni átlagfogyasztás felett, a
gáznál  több  mint  hétszerest,  ami  óriási  áremelkedést  jelent.  A számítások  szerint  negyedmillió
család számíthat  több mint 100 ezres  gázszámlára,  600 ezer háztartásban pedig másfélszeresére
nőhet a villanyszámla. A gáz esetében a számítások szerint a háztartások legalább harmada van túl a
havi 144 köbméteres átlagfogyasztásként kiszámolt értéken. Nagyjából negyedmillió háztartásban a
havi  fogyasztás  meghaladja  a  250  köbmétert,  ők  100  ezer  forint  körüli,  vagy  azt  meghaladó
gázszámlára készülhetnek. A magyar  családoknak azonban nem csak a rezsiemeléssel,  hanem a
rekordméretű  inflációval  is  meg  kell  küzdeniük,  hiszen  az  áremelkedés  olyan  mértékűvé  vált
mostanra,  amely  már  egyre  több  háztartás  esetében  reáljövedelem-csökkenést  jelent.  Májusban
10,7%-kal  nőttek  a  fogyasztói  árak,  az  élelmiszerek  áremelkedése  meghaladta  a  18%-ot  éves
szinten.  Ráadásul  Magyarországon  az  egyik  leggyorsabb  a  feldolgozatlan  élelmiszerek
áremelkedése az EU-ban, és nagyon úgy néz ki, hogy még nincs vége a drágulásnak. Szakértők
állítják, mind a fő inflációs index, mind az élelmiszerinfláció még feljebb kapaszkodhat.
Amikor ilyen nehéz helyzetben van az ország, akkor részt vállalhatnának a terhekből azok, akik a
magyar adófizetők pénzén néhány év alatt százmilliárdos vagyonokat halmoztak fel és több milliárd
forintos  villákat  építettek  maguknak,  ne  az  embereket  sanyargassák  tovább.  Az  elhibázott
gazdaságpolitikájuk árát ne a magyar emberekkel, ne a családokkal fizettessék meg!
A családok megvédése érdekében a Demokratikus Koalíció jelen határozati javaslat benyújtásával
kezdeményezi,  hogy  a  rezsicsökkentés  megszüntetésével  kapcsolatos  jogszabályok  azonnali
hatállyal  visszavonásra  kerüljenek,  és  felszólítja  a  kormányt,  hogy  kezdjen  egyeztetést  egy
igazságos,  fenntartható  és  megalapozott  rezsicsökkentés  kidolgozása,  fenntartása  érdekében  a
szakszervezetek,  illetve  a  civil  szervezetek  képviselőivel.  A javaslat  számukra  egyetértési  jogot
biztosít a rezsivel kapcsolatos rendeletalkotási jogkör gyakorlásával összefüggésben.
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