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Igazságos, fenntartható árcsökkentést, olcsóbb energiát!
A családok kiadásainak az egyik legjelentősebb része még mindig a rezsire megy el. A FIDESZ
kormány annak ellenére nem akar támogatást adni az energiatakarékosságot segítő lakásfelújításokra, hogy az
Európai Unió pénzt biztosít rá. Ezen felül a kormány még nyerészkedik is az embereken, mivel sokkal
drágábban adja az energiát, mint amennyibe az kerül. A kis fizetések, új adók, adóemelések, valamint az
adójóváírás elvesztése miatt a magyar családok kétharmadának megélhetési gondjai vannak, ezért gyorsan kell
cselekedni.
A társadalmi egyenlőtlenségek mérséklése érdekében azonnali és igazságos energiaár-csökkentésre, az
energiafogyasztást mérséklő lakás-felújítási támogatásokra van szükség!
1. Azonnali árcsökkentést! - Az átlagfogyasztás mértékéig csökkenjen 20%-kal a gáz, és 10 %-kal az
áram ára. A táv-hő árát is 10 %-kal kell mérsékelni.
A földgázárakat meghatározó világpiaci olajárak 2014 tavasza óta a felére csökkentek. Ám ez az árcsökkenés
nem jut el a magyar családokhoz, mert a kormány ugyanannyiért adja az energiát, mint amikor az még csaknem
a kétszeresébe került. Miközben a magyar családoknak ma drágábban kapják az energiát, mint amennyibe az
kerül, az Orbán rendszer gázdrágító csatlósai napi 130 millió forintot kerestek az olcsó nyugati gázon.
2. Igazságos árakat! – Az átlagemberek olcsóbban juthassanak energiához, mint a tehetősek!
Az egységes mértékű árcsökkentés igazságtalan, mivel a megtakarítás 3/4-e a lakosság legtöbbet fogyasztó
(jellemzően legvagyonosabb) 1/4-énél csapódott le. Ráadásul az elmúlt évek kormányzati intézkedései,
adóemelései, megszorításai is a kisebb jövedelmű háztartásokat terhelték.
Ahogy nem igazságos az egykulcsos adó, nem igazságos az „egykulcsos” energiaár sem. Olyan sávos árrendszer
kell, amely olcsóbb energiát biztosít a kisebb fogyasztású, átlagos családok számára. Mivel a sávos
árszabályozásban az átlagosnál nagyobb fogyasztáshoz nem jár díjcsökkentés, ez az árrendszer
energiatakarékosságra is ösztönöz.
A Magyar Szocialista Párt célja, hogy az olcsó energia azokhoz jusson, akik a legjobban rászorulnak, ne az
Orbán rendszer csatlósai fűthessék kedvezményesen a medencéiket, szaunáikat.
3. Fenntartható árcsökkentést! - A korábbi sikeres panelprogramok után el kell indítani egy új épületfelújítási programot, támogatni kell a megújuló energiaforrások bevonását az energiaellátásba.
A legolcsóbb energia a fel nem használt, és a helyben megtermelt energia. A világpiaci és az importárak
bármikor nőhetnek, ezért az energiaszámla csökkentésének legbiztosabb és tartós módja, ha kevesebb energiát
fogyasztunk, és azt jobban hasznosítjuk.
A magyar családok energiafelhasználása leginkább a fűtés tekintetében magasabb, mint Nyugat-Európában. Ma
csaknem 4 millió ingatlan szorul energetikai korszerűsítésre (nyílászárócsere, szigetelés, gépészeti felújítás).
Teljes körű energetikai felújítással, hőszigeteléssel, a tüzelőberendezések korszerűsítésével elérhető, hogy 30-40
százalékkal olcsóbb legyen a fűtési költség. A megújuló energiaforrások használatának támogatása még tovább
csökkentené a magyar családok energiaszámláit.
Az Magyar Szocialista Párt szerint Európai Uniós támogatással, az alakulóban lévő nemzeti
közműszolgáltatóval, valamint banki finanszírozás bevonásával megvalósítható, hogy a családok önerő nélkül,
vagy minimális saját forrással energetikailag korszerűbbé tegyék otthonaikat. Az így megspórolt energia hosszú
távra garantálná az „árcsökkentést” még akkor is, ha a világpiaci energiaárak ismét emelkednének.
A program a hazai kis- és középvállalkozások bevonásával végrehajtható, munkahelyek tízezrei jönnek létre, és
a hazai innovációs, kutatás-fejlesztési tevékenységet is erősíti.
Az Orbán rendszer csatlósai azért nem akarják a magyar családok otthonainak felújítására adni az EU-s
támogatást, mert azt nem lehetne ellopni.
Az első két követelés azonnal végrehajtható, a harmadik azonnal elindítható. Csak szándék és
elkötelezettség kell hozzá. A Magyar Szocialista Párt célja, hogy végre az átlagember jusson olcsóbb
energiához, és ne legyen kiszolgáltatva sem a világpiaci és importárak változásainak, sem pedig a mindenkori
kormányzatnak.

