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„Változik a rezsicsökkentés: aki többet fogyaszt az átlagnál, piaci árat fizet,
Energia-veszélyhelyzetet hirdetett a kormány
Hét pontból álló tervet fogadtak el, augusztusban lép életbe:
1. Magyarország másfél milliárd köbméterről kétmilliárd köbméterre növeli a hazai
gázkitermelést, még a drágább technológiák alkalmazása is lehetséges.
2. Felhatalmazták Szijjártó Pétert, hogy további gázkészleteket szerezzen be. Ma 44
százalékos a tárolók töltöttsége, a cél az, hogy a lehető legnagyobb mértékben álljanak
rendelkezésre készletek.
3. Kiviteli tilalmat rendelnek el az energiahordozókra és a tűzifára. Egyetlen kivétel a bértárolás.
4. Év végéig jelentősen fokozzák a hazai lignitkitermelést.
5. A Mátrai Erőmű blokkjait minél hamarabb újraindítják.
6. A Paksi Atomerőmű üzemidejének meghosszabbítását kezdeményezik.
7. Aki az átlag felett fogyaszt, arra kérik, hogy mérsékelje a fogyasztást, vagy fizesse meg a
piaci árat. A csökkentett gáz- és áramár csak az átlag magyar háztartás fogyasztásának
mértékéig marad érvényben, aki többet fogyaszt, a többletet piaci áron fizeti. Ma az átlagos
havi fogyasztás Magyarországon villamos energiánál 210 kilowattóra/hó, földgáznál 144
köbméter/hó.
Aki túlfogyaszt, az piaci áron fizet az energiáért
Németh Szilárd kormánybiztos szerint azért rendeltek el energia-veszélyhelyzetet, hogy a
rezsicsökkentést fenn lehessen tartani. Ehhez működtetni kell a rezsivédelmi alapot, illetve a
gáz- és áram-többletfogyasztók az átlagfogyasztás fölötti részt piaci áron kénytelenek
megfizetni.
Egy átlagfogyasztó rezsivédetten 7750 Ft-ot fizet az áramért, de ha nem lenne
rezsicsökkentés, akkor ugyanez piaci áron 50,833 Ft lenne. A gáz esetében a rezsitámogatott
ár 15,833 Ft szemben a piaci árral, amely 131,441 Ft lenne. A rezsivédelem, a rezsicsökkentés
fogyasztási helyhez kötött, 5,6 millió villamosenergia-fogyasztót jelent és 3 és fél millió
gázfogyasztót.
A nagycsaládosoknak a kedvező fogyasztási limit megmarad, a 3 gyerekes családoknak
magasabb a limit: 2329 köbméter, és minden újabb gyereknél még 300 köbméter
kedvezményes fogyasztás adott. A villanynál ez nincs meg, a gáznál viszont megmarad.
Felmérik a tűzifahelyzetet
Amellett, hogy kiviteli tilalmat rendelnek el a tűzifára, a kormány külön feladatba adta a
tűzifahelyzet felmérését, hogy mennyit lehet előteremteni a télre, erre programot készítenek.”

A bejelentés lényege, hogy az átlagos gáz- és áramfogyasztás feletti részt a
mindenkori piaci áron kell majd megfizetni, amikortól - augusztus 1-től számítva - átlépte a
fogyasztási hely a most kiszámolt országos átlagos fogyasztást:
ami az áram esetében éves 2523 kWh, míg a földgáznál 1729 m3.
A rezsicsökkentett árhoz viszonyítva a piaci ár jelenleg az áramnál a 6,5-szerese,
míg a földgáznál 9-szerese!!

