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Az Országgyű lés
. . . ./2013 ( . . .) OGY határozata

a lakossági energiaköltségek fenntartható csökkentésér ő l

1. Az Országgyűlés azonnali intézkedéseket tart szükségesnek a hazai energiahatékonysá g

növeléséhez elengedhetetlen fejlesztések ösztönzésére .

2. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy 2013 . június 1-jéig nyújtson be törvényjavaslatot, amely

a) az energetikai szolgáltatókat terhelő adók (így különösen az energiaellátók jövedelemadója, illetve a

főldgáz-, hő- és villamosenergia-ellátási vezetékeket terhelő közművezetékek adója) feltételeinek

módosításával és a beruházási kedvezmények módosításával hatékonyan ösztönzi a z

energiahatékonyság növelését, a hazai infrastruktúra hatékonyságát növelő energetikai beruházások

megvalósulása elől elhárítja az akadályokat ,

b) megteremti, valamint hatékonyan ösztönzi az energetikai szolgáltatók és a lakossági fogyasztók

önkéntes részvételével m űködő „Energiahatékonysági Program a Valós Rezsicsökkentésért ”

elnevezésű programot, amelynek során a szolgáltató által ingyenesen elvégzett állapotfelmérés alapján

szükséges energiahatékonysági fejlesztéseket a fogyasztó a jöv őbeni tartós megtakarítás mértékére

tekintettel megállapított hozzájárulással fizeti meg .

3 . Ez a határozat a közzétételét követőnapon lép hatályba .



INDOKOLÁS

A Lehet Más a Politikát az érdekli elsősorban, hogy az energiaköltségek, illetve ezen belül különöse n
a lakossági energiaárak hogyan tarthatóak hosszú távon, az ellátás biztonságának (illetve egyáltalá n
magának az ellátásnak) a fenntartása mellett is alacsonyan . Ehhez egyrészt az szükséges, hogy a
szolgáltatók a jelenlegi, aggasztóan alacsony fejlesztési költségvetésüket jelentősen emeljék, másrész t
az, hogy az egyes háztartások szintjén is mind a szolgáltató, mind a fogyasztó érdekelt legyen a rezs i
fenntartható csökkentését lehetővé tevő fejlesztések elvégzésében .

Egyrészt az egyébként is hatósági áras, hagyományosan rövidtávú pártpolitikai szempontok szerint
rángatott direkt árszabályozás fej leményeitől teljesen fiiggetlenűl végrehajtható módon azt javasoljuk ,
hogy a drasztikusan csökkenő , a kormányzati ciklus eddigi intézkedései nyomán elfojtott beruházási
hajlandóság helyrebillentése érdekében az energetikai szolgáltatók adóztatása a jelenleginé l
hatékonyabban ismerje el az itthoni infrastruktúrafejleszt ő beruházásokat, tegye azokat a jelenlegi
helyzethez képest a profit kiviteléhez képest lényegesen vonzóbb alternatívává .

A jelenlegi fejlesztési adókedvezmény a gyakorlatban nem m űködik, kevés cég tudja igénybe venni,
tehát érdemben nem is fejti ki a profit-itthontartó hatását. Egy hatékony adópolitikai szabályozá s
elsődleges célja a területen az kell legyen, hogy az energetikai szolgáltatók magas és egyre javul ó
színvonalú, biztonságos, környezeti szempontból is fenntartható szolgáltatást nyújtsanak. Tehát úgy
kell az energetikai szolgáltatásokat adóztatni, hogy a szolgáltatók érdekeltek legyenek nyereségüke t
itthon tartani és az energiahatékonyságba fektetni .

Másrészt az LMP támogatja azt a megoldást is, amellyel a háztartások az energiatermel ő cégek aktív
részvétele mellett korszerűsítésekkel csökkenthetnék rezsijűket . Ez abból áll, hogy a vállalatok felmérik az
adott épületet – magán vagy középület is lehet –, megvizsgálják jelenlegi energiahatékonyságát ,
megállapítják, hogy szigeteléssel és a nyílászárók lecserélésével mennyit lehet javítani rajta, elvégzik a
korszerűsítést, és ennek a javításnak a ráfordítását a megtakarított energiaszámlából finanszírozza a
tulajdonos : vagyis egy ideig ugyanannyi rezsit fizet, mint korábban, de amint kifizette a javítás költségeit ,
hosszú távon is kevesebb lesz a számlája . Az ezt ösztönző állami intézkedések megteremtésére
(adókedvezmények, kapcsolódó adminisztratív szolgáltatások, a rezsicsökkentés kommunikációját
megközelítő hatékonyságú tájékoztatás) Energiahatékonysági Program a Valós Rezsicsökkentésért néve n
történő nevesítésével teszünk javaslatot.



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Önálló képviselői indítvány (ország2vútési határozati iavaslat)

Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30 .) OGY határozat 87. § (2) bekezdése
alapján mellékelten benyújtom a lakossági energiakőltségek fenntartható csökkentésérő l szóló
országgyűlési határozati javaslatot.

Budapest, 2013 . április 12 .

SzéWeernadett
fiiggetlen képviselő

(LMP)



országgyűlési képviselő

ORSZAb. ' Á L L

Érkezett : 2013 MÁJ 13.

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az elő terjesztő hozzájárulásával benyújtóként csatlakozo k

A lakossági energiaköltségek fenntartható csökkentésér ő l szóló H110740. számú
határozati javaslathoz.

Budapest, 2013 . május 13 .
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