Rezsicsökkentés – több marad a családi kasszában
Magyarország Kormánya 2012 decemberében határozott
arról, hogy a földgáz, a távfűtés és a villamosenergia árát
a lakossági fogyasztók részére 2013. január elsejétől 10
százalékkal csökkenti. Ez a döntés Magyarországon
mintegy 4 millió háztartást érint.
A családok mindennapi életét nagymértékben megkönnyítő
kormányzati döntést az ellenzéki pártok oldaláról számtalan
kritika érte. A megfogalmazott bírálatok közül az MSZP
azonnal kijelentette, hogy nem tartja jó ötletnek az emberek
megsegítését….

A rezsicsökkentés mértéke
Akik a rezsicsökkentést támadták , mint például az MSZP, a következő tényeket figyelmen
kívül hagyják.
22 év óta nem volt példa arra, hogy egy kormány ne növelje, hanem csökkentse a
lakossági energiaköltséget. Az Mszp nyolc éves kormányzása alatt a lakossági energia
árak 200-300 százalékkal növekedtek..
A mostani döntés kapcsán a magyar Kormány ezen döntésének jelentőségét tovább növeli
az a tény, hogy egy nehéz világgazdasági helyzetben határozott a lakosság terheinek
csökkentéséről.

A Kormány tervei között szerepel, hogy az eddig elfogadott és végrehajtott rezsicsökkentést
további rezsielemek tekintetében is végrehajtják. Ennek jegyében csökkenteni fogjuk a víz, a
szemétszállítás, valamint a csatorna és a szennyvízelvezetés díját is. A tervek között szerepel
továbbá a palackos gáz árának és a kéményseprés díjának a mérséklése is.
A Központi Statisztika Hivatal adatai szerint egy kétgyermekes család átlagosan 73 ezer
forintot fordít rezsire egy hónapban. Ha a fentebb ismertetett rezsicsökkentési elemek is
megvalósulnak a magyar családok havonta, átlagosan több mint 7 ezer forintot
takarítanak meg.
A rezsicsökkentés megvalósulása
2013. február közepét írjuk, és a rezsicsökkenés végrehajtását már senki sem kérdőjelezi meg!
A családok februári közüzemi számláiból világosan kiderül, hogy a villamosenergia, a
földgáz, illetve a távhő ára 10 százalékkal csökkent.

A földgáz esetében a lakossági fogyasztók alapdíja 10 százalékkal csökkent, a megajouleonként (MJ) fizetendő gázdíj pedig 8,2 százalékkal. Ez kiegészül azzal, hogy a lakossági
fogyasztók mentesülnek a földgáz biztonsági készletezési díjának megfizetése alól, ami
további 1,8 százalékos csökkenést jelent.

A földgáz árának 10 százalékos csökkentése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében éves
szinten 5 696 903 000 Ft lakossági megtakarítást jelent.
A megtakarítás a megye egyes járásai tekintetében az alábbiak szerint alakul:
Például:
Tiszaújvárosi járás: 277 668 570 Ft
Szikszói járás: 58 920 389 Ft
Tokaji járás: 107 974 523 Ft
Szerencsi járás: 263 800 384 Ft
A villamosenergia esetében a lakossági fogyasztók elosztói alapdíja 10 százalékkal, a
forgalomarányos rendszerhasználati díjak elemenként különböző mértékben (átlagosan 12,7
százalékkal), a tisztán az energiáért fizetendő egyetemes szolgáltatási árak árszabásonként
szintén különböző százalékos mértékben (átlagosan 8,8 százalékkal) csökkentek.
A háztartási villamosenergia esetében a 10 százalékos árcsökkenés Borsod-AbaújZemplén megyében éves szinten 2 418 890 000 Ft lakossági megtakarítást jelent.
A megtakarítás a megye egyes járásai tekintetében az alábbiak szerint alakul:
Tiszaújvárosi járás: 86 319 766 Ft
Szikszói járás: 31 571 371 Ft
Tokaji járás: 53 173 692 Ft
Szerencsi járás: 120 784 196 Ft
A távhő esetében a 2012. november 01. napján alkalmazott díjtételekhez képest csökken 10
százalékkal a díjtétel.
A távfűtés esetében a 10 százalékos árcsökkenés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében éves
szinten 942 849 000 Ft lakossági megtakarítást jelent.

A megtakarítás mértéke a Tiszaújvárosi járásban 106 004 411 Ft.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának a villamos energia, a földgáz, illetve a
távhő díjának 10 százalékos csökkentése éves szinten több mint 9 milliárd forint
megtakarítást jelent, azaz Borsod –Abaúj-Zemplén megyében éves szinten több mint 9
milliárd forint marad az embereknél a nemzeti kormányunk ezen intézkedése kapcsán !

