
Az Országgyű lés

	 /2013. ( . . .) OGY határozata

a megélhetési költségek nagyarányú és igazságos mérséklése érdekében szükséges egye s
kormányzati intézkedésekről

Az Országgyű lés a lakosság megélhetési költségeinek nagyarányú és igazságos mérséklés e
érdekében az alábbi határozatot hozza :

1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy egy átlagos család évente 100 ezer forinttal többet

fizet be az államkasszába az áthárított extra adók, adóemelések miatt, miközben a reálbére k

csökkentek, az adóterhelés mértéke magasabb, mint 2010-ben a kormányváltáskor volt .

2. Az Országgyű lés megállapítja, hogy a kormány által bejelentett 10%-os árcsökkentéssel a z

Orbán-kormány csak az általa végrehajtott áremelések hatásait tompítja, ugyanakkor a

Kormány eddig nem élt a rendelkezésére álló, tényleges költségcsökkenést eredményez ő
eszközök jelentős részével .

3. Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Kormány rendelkezésére álló eszközökkel van mó d

és lehetőség nagyobb rezsicsökkentésre, amely érzékelhető megélhetési költségcsökkenést

eredményezhet a családok számára .

4. Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Kormány rendelkezésére álló eszközökkel van mó d

és lehetőség igazságos rezsicsökkentésre, amely ott ad többet, ahol nagyobb a szükség .

5. Az Országgyűlés a lakosság megélhetési költségeinek mérséklése érdekében felkéri a

Kormányt, hog y

a) a nemzeti vagyon felett történő tulajdonosi joggyakorlás keretében haladéktalanu l

mérsékelje az állam tulajdonában álló erőművek és energiakereskedő társaságok által a

lakossági felhasználásra értékesített energia árát ,

b) gondoskodjon arról, hogy az a) pont szerint elért árcsökkentés a lakosság i

energiaárakban — a szociális rászorultság szempontjait is figyelembe véve — érvényesüljön ,

c) 2013 első félévében végezze el az Európai Parlament és a Tanács 2012 . október 25-i, az

energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamin t

a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezésér ől szóló 2012/27/EU

irányelvének magyar jogba történő átültetését,

d) 2013 első félévében terjesszen be törvényjavaslatot a lakások korszerű hőszigetelését

segítő programok állami támogatásáról,



e) haladéktalanul vizsgálja felül az energetikai ágazatban történ ő állami tulajdonszerzésre

irányuló stratégiát és meghozott döntéseket, és az így felszabaduló forrásokat csoportosíts a

át a családi házakban, társasházakban és panelházakban él ő emberek fűtési költségeinek

akár 30-50%-os mérséklését fenntartható módon lehetővé tevő épületenergetika i

korszerűsítések állami támogatására,

f) a c)-e) pontokban meghatározott intézkedésekkel összhangban indítson programot a

lakossági energiafogyasztás és az energiaterhek csökkentésére, valamint a z

energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló

lakásberuházások támogatása érdekében, valamin t

g) 2013 . július 1-jéig nyújtson be jelentést az Országgyűlésnek az a)-f) pontokban

meghatározott intézkedések végrehajtásáról .

6 . Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
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INDOKOLÁS

A második Orbán-kormány id őszakában jelentősen romlott a lakosság életszínvonala, é s

romlott az alapvető szükségleteket kielégítő közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehet ősége

Egy átlagos család évente 100 ezer forinttal többet fizet be az államkasszába az elmúlt éve k

során kivetett extra adók, adóemelések – pl . tranzakciós illeték, 27%-os áfa - miatt, miközben

legfeljebb évi 20-30 ezer forintot takarít meg a közműszolgáltatások árának csökkentésén . Az

Orbán-kormány három év alatt két Bokros-csomagnyi, mintegy 2700 milliárd forint érték ű

megszorítást vezetett be, és már beharangozta a következ ő , 200-300 milliárd forinto s

megszorító csomagot is . Mindez négy év alatt 300 ezer forint pluszterhet jelent minden

magyar embernek. Ráadásul az Orbán-kormány alkalmatlansága miatt ma növekedés helyett

recesszió van, a versenyképesség javulása helyett csőd- és felszámoláshullám, tőkekivonás

jellemzi a hazai gazdaságot, befagyott a hitelezés, túlzottan magas az infláció, a reálbére k

lecsökkentek, egyre több munkahely szűnik meg, egyre rosszabb az életszínvonal, a

súlyosbodó kilátástalanság már minden ötödik magyart külföldre vándorlásra ösztönöz .

Szükséges ezért olyan intézkedéseket hozni, amelyek a Kormány által el ő idézett

válsághelyzetben is képesek érzékelhet ően mérsékelni a lakosság terheit . Elfogadhatatlan

ugyanis, hogy a kormányváltáshoz képest mára háromszor annyian, több mint 140 ezre n

vannak azok, akiknél kikapcsolták az áram-, gáz- vagy távhőellátást. Elfogadhatatlan, hog y

többszázezer családnak megoldhatatlan probléma a csekkek befizetése .

Éppen ezért, nagyobb költségcsökkentésre van szükség a kormány által bejelentet t

intézkedéseknél, mert a 10%-os árcsökkentéssel az Orbán-kormány csak az általa végrehajtot t

áremeléseket tompítja .

Ugyanakkor igazságos költségcsökkentésre van szükség, amely ott ad többet, ahol nagyobb a

szükség . Az nem igazságos, hogy egy rossz hőszigetelésű házban élő , de takarékoskodó

szegényebb család mindössze néhány száz, esetleg ezer forintot spórol a Kormán y

intézkedésével, miközben egy gazdag, nagy házzal, medencével rendelkez ő család akár több

tízezer forintot is kap a Kormánytól . Nem igazságos, hogy az azonos mértékű

rezsicsökkentésnek ugyanazok a tehetősebbek a haszonélvezői, akik az egykulcsos adó

bevezetésével is jól jártak .

Az MSZP szerint van mód és lehetőség nagyobb rezsicsökkentésre, van mód és lehet őség

igazságos rezsicsökkentésre, hiszen a Kormánynak számos eszköze és lehet ősége van arra,

hogy a lakosság megélhetési költségeit mérsékelje .
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Az Országgyű lési határozat célja, hogy felkérje a Kormányt azoknak az intézkedéseknek a

megtételére, amelyek érdemi segítséget jelenthetnének a magyar háztartások számára, és

amely intézkedéseket – szándékosan, vagy tudatlanságból, de mindenképpen kormányzat i

alkalmatlanság okán – az Orbán-kormány elmulasztott megtenni .

A határozat így felkéri a Kormányt, hogy csökkentse az állami tulajdonban álló er őművek és

energiakereskedő társaságok által a lakossági fogyasztás céljára el őállított energia árát . Ezzel

jelentősen csökkenhet ugyan az állami tulajdonú MVM éves nyeresége – amely 2011-be n

mintegy 46 Mrd forint volt – rövidtávon, azonban a magyar háztartások áramszámlája 5-10% -

kal mérséklődhet .

A határozat a fenntartható és nagyobb megélhetési költségcsökkentés érdekében felkéri a

Kormányt arra is, hogy indítson el egy otthon-felújítási programot . Az E.ON egyik

földgázkereskedőjének és földgáztárolóinak megvásárlására fordítandó összegb ől például

egymillió ház kaphatna korszerű hőszigetelést, amivel nem 10, hanem 30-50%-kal

csökkenhetne fenntartható módon a rezsi . Ez ráadásul Szabolcstól Baranyáig lökést adhatna a

hazai vergődő KKV szektornak, a foglalkoztatásnak is! Ezért szükséges, hogy a Kormán y

mielőbb ültesse át az energiahatékonysági irányelvet, beterjesszen törvényjavaslatot a lakások

korszerű hőszigetelését segítő programok állami támogatására, és átfogó otthon-felújítás i

programot indítson el .

Az Országgyűlési határozatban megjelölt intézkedések szorosan kapcsolódnak az MSZ P

képviselői által benyújtott, a megélhetési költségek nagyarányú és igazságos mérséklés e

érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz, és az egyes

gazdaságpolitikai tárgyú kormányzati intézkedések hatásaival összefügg ő hiteles és pontos

tájékoztatás érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz .

Budapest, 2013 . március 25.

L
rest ázy Attila

MSZP

Lukács Zoltán

országgyűlési képviselő

MSZP
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Tóbiás József

országgyűlési képvise

MSZP

Dr. Józsa István

országgyűlési képviselő

MSZP

Dr. Harangozó Tamás

országgyűlési képviselő

MSZP

országgyűlési képviselő

MSZP

gös Zol t

szággyűlési ké viselő

MSZP
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Országgyűlési képviselő

Képviselői önálló indítvány

Országgyűlési határozati javaslat kezdeményezése

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi KKXVI. törvény 24-27. §-a alapján mellékelten az
alábbi

országgy ű lési határozati javaslato t

nyújtjuk be a Tisztelt Országgyűléshez.

Budapest, 2013 . március 25 .

Előterjesztő :

sterhazy Attila

zággyűlési képviselő

MSZP

Dr. Józsa István

országgyűlési képviselő

MSZP

Lukács Zoltá n

országgyűlési képviselő

MSZP

Tóbiás József

országgyűlési képviselő

MSZP



L74
Dr. Szekeres Imr eDr. Harangozó Tamás

országgyűlési képviselő

	

országgyűlési képviselő

gös toltán

országgyűlési képviselő

MSZP

MSZP MSZP
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