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Tárgy: Mentesség kérése fogyatékossággal élő emberek számára a piaci ár megfizetése 

alól villamos energia és a földgáz meghatározott limit fölötti felhasználása esetén  

 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) több 

mint negyven éve a mozgássérült emberek legjelentősebb, meghatározó magyar érdekvédelmi 

szervezete, mely a mozgáskorlátozott emberek érdekeinek képviseletén túl e közösség 

társadalmi integrációja és szociális biztonsága iránt is elkötelezett.  

 

Médiahírekből szereztünk tudomást arról, hogy Magyarország Kormánya a globális és így 

hazánkat is elérő energiaválság miatt energia-veszélyhelyzetet hirdetett, amellyel 

párhuzamosan hét pontból álló intézkedési terv lép életbe augusztustól. Az intézkedési terv 

része, hogy ugyan a rezsicsökkentés megmarad, azonban az éves átlagos áram- és 

gázfogyasztás feletti részre a fogyasztók piaci árat kötelesek fizetni 2022. augusztus 1-től. Ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben az adott fogyasztási hely fogyasztása villamos áram 

esetén az évi 2523 KWh-s (210 KWh/hó), földgáz esetén az 1729 m3-es (144 m3/hó) 

fogyasztást eléri, illetve meghaladja, az ezen felüli részre piaci árat kell fizetni. (A három 

gyermekes családoknál a földgázfogyasztás esetén a kedvezményes ár felső határa évi 2329 

m3, azzal, hogy  minden további gyerek után 300 m3-rel emelkedik a limit. A villamos áramnál 

ilyen kedvezmény nincs a nagycsaládosok számára.) 

 

Ahogyan azt a Tisztelt Miniszter Úr a 2022. július 14-i kormányinfón is elmondta, a gáz és az 

áram ára egy év alatt a sokszorosára emelkedett. Németh Szilárd rezsicsökkentés fenntartásáért 

felelős kormánybiztos a kormányinfón számokkal is szolgált, elmondta, hogy egy átlagos 

fogyasztónál, aki a villamos energiáért jelenleg 7.750 forintot fizet havonta, rezsicsökkentés 

nélkül a villanyszámla 53.000 forint, a havi gázszámla pedig 15.800 forint helyett 131.000 

forint lenne. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi árakon az elektromos áram fogyasztási díja 6,3-

szorosára, míg a földgáz 8,3-szorosára emelkedik.  

 

A portfolio.hu internetes portál által a fenti számok alapján végzett számítás szerint amennyiben 

egy család havonta mindössze 36 kWh-val fogyaszt többet, mint a 210 kWh-s átlagfogyasztás, 

az eddigi 9.171 forintos számla helyett 16.836 forintos számlát fog kapni, azaz 9.085 forinttal 

nő a havi kiadása, amit villamos energiára fordít. A földgáz esetében egy 192 m3-t fogyasztó 

háztartás esetében a fogyasztás 48 m3-rel több, mint az átlagos 144 m3. Ha a fogyasztó eddig 

a fogyasztásához kapcsolódó 21.552 forintos átalánydíjat fizette, akkor a jelenlegi 
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fogyasztásával 52.520 forintra nő a gázszámlája, ami 43.680 forintos növekedést jelent. Mindez 

azt jelenti, hogy a család egy év alatt a villanyért és a gázért 550.000 forinttal fog többet fizetni. 

 

Tisztelt Miniszter Úr! Bizonyára Ön is tudja, hogy a fogyatékossággal élő emberek számos 

olyan – a nem fogyatékos embereket nem terhelő – többletkiadással szembesülnek a 

mindennapjaik során, amely fogyatékosságukból adódik. Ezeknek a kiadásoknak a 

kompenzálására az államtól többféle pénzügyi segítséget is kapnak, amelyek összege azonban 

a legtöbb esetben még így sem fedezi többletkiadásaikat, a fogyatékosságukból eredő 

nehézségeiket. Mi több, számos esetben a létfenntartásuk is veszélybe kerül, hiszen 

munkavállalásuk is nehezített, illetve sokan állapotuk és egyéb körülmények miatt egyáltalán 

nem tudnak munkát vállalni. Kimondhatjuk, hogy a fogyatékossággal élő emberek és a velük 

együtt élő, számos esetben őket gondozó és ápoló családok anyagi helyzete az átlagpolgárénál 

jelentős mértékben rosszabb. 

 

Szeretnénk a Tisztelt Miniszter Úr figyelmét felhívni arra, hogy a fent említett többletkiadások 

egy része a fogyatékos állapot miatt szükséges berendezések energiaszükségletéből, vagy 

mindennapi háztartási eszközök fokozott használatából, az ezekhez kapcsolódó többlet 

energiafogyasztásból adódhat. Így például számos mozgásszervi fogyatékosság esetén 

szükséges elektromos kerekesszék vagy moped használata, amelynek akkumulátorai általában 

heti több alkalommal igényelnek 4-6 óra időtartamú töltést. A rehabilitáció elektromos 

eszközei, így például a Tens készülék, az izom- és idegstimulátorok, az alternatív és 

augmentatív kommunikáció (AAK) elektronikus eszközei szintén többlet áramot fogyasztanak, 

tekintve, hogy akkumulátorral működnek és töltést igényelnek. Bizonyos fogyatékosság esetén 

a légzés gépi rásegítésére vagy elektromos emelőszerkezet igénybe vételére van szükség. 

Ugyanakkor az otthoni okoseszközök fokozott használata is jellemző. Egyes állapotoknál pedig 

elengedhetetlen a napi többszöri ruha és ágynemű csere, amely a tisztálkodási, mosási 

szükségletet és ezzel az elektromos áram vagy földgáz igényt jelentősen megnöveli. Más 

esetekben a lakás hőmérsékletét kell magasabb szinten tartani, mert a fogyatékossággal élő 

ember szükségletei ezt követelik meg. 

 

Mindezek mellett nem elhanyagolható az sem, hogy a fogyatékossággal élő emberek jelentős 

része állapota, az oktatási és munkavállalási lehetőségek korlátozottsága, a közlekedés valamint 

az épített környezet akadálymentességének hiánya miatt egész napját vagy napja jelentős részét 

otthonában tölti, így nyilvánvalóan több energiát és földgázt fogyaszt, mint azok, akik 

napközben dolgoznak, tanulnak. Belátható, hogy az egész napos otthonléthez szükséges egész 

nap megfelelő hőfokra fűteni és világosan tartani a lakást.  

 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a fogyatékossággal élő gyermek nevelése és 

eltartása sok szempontból nehezebb, mint a nem fogyatékos gyermeké. Ezt ismeri el a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 47. § (7) bekezdése is, amikor többszörösen 

veszi figyelembe a mozgáskorlátozott, illetve más fogyatékosságban érintett gyermeket. 

Különösképp nehéz azoknak a családoknak a helyzete, ahol a fogyatékossággal élő gyermekről 

egy szülő gondoskodik, különösen akkor, ha megélhetésüket pusztán a gyermekek 

otthongondozási díja biztosítja, illetve ha a különélő szülő támogatására nem számíthatnak. 

 

A fentiek alapján látható, hogy a fogyatékossággal élő emberek állapotukból és 

élethelyzetükből adódóan bizonyos esetekben több villamos energiát és földgázt használnak, 

mint a nem fogyatékos társaik, a kormányzati intézkedéssel megemelt ár megfizetésére azonban 

nincs anyagi lehetőségük, ezt a többlet anyagi terhet már nem bírják el.  

 

Minderre tekintettel kérjük a Tisztelt Miniszter Urat, hogy az alábbiakban részletezett 

csoportok valamelyikébe tartozó fogyatékossággal élő személy – illetve amennyiben a 



3 

 

villamos energia vagy földgáz felhasználási szerződésben a felhasználó a csoportba 

tartozó fogyatékossággal élő emberrel egy háztartásban élő családtag, akkor a családtag 

– mentesüljön az intézkedési tervben meghatározottak alól, és esetükben a villamos áram 

esetén az évi 2523 KWh-s (210 KWh/hó), földgáz esetén az 1729 m3-es (144 m3/hó) 

fogyasztási limit fölött a piaci ár megfizetésének kötelezettsége ne kerüljön bevezetésre.  

 

Kérjük, hogy mentesüljenek a fogyasztási limit fölötti áram, illetve gáz használat esetén a 

piaci ár megfizetése alól:  

 

• a rokkantsági járadékban részesülő személyek; 

Esetükben a járadékra való jogosultság feltétele egy fiatalon, 25 éves kor előtt 

bekövetkezett legalább 70% mértékű egészségkárosodás. Az ellátás összege 44.785 

forint.  

• azon rokkantsági ellátásban részesülő személyek, akiknek egészségi állapota a 

rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os 

mértéket; 

• azok az Mmtv. 30. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32. § (1) bekezdés a) 

pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesülő személyek, akik 2011. 

december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra voltak 

jogosultak; 

Általában ezen személyek nem rendelkeznek komplex minősítéssel, de egészségi 

állapotuk – 2012 januárját megelőzően az I. rokkantsági csoportba tartoztak azok a 

személyek, akiknek egészségkárosodása a 79%-ot meghaladta, és mások gondozására 

szorultak, míg a II. rokkantsági csoportba tartoztak azok, akiknek egészségkárosodása 

szintén 79%-ot meghaladó mértékű, de nem szorultak mások gondozására – alapján 

indokolt a mentesülés. 

• az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban részesülő személyek, akik 

2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra 

voltak jogosultak; 

A legtöbb esetben olyan idős személyekről van szó, akik szintén nem rendelkeznek 

komplex minősítéssel. 

• azok az öregségi nyugdíjban részesülők, akik a nyugdíjra való jogosultságának 

megállapítását megelőző napon rokkantsági ellátásban részesültek és egészségi 

állapotuk a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-

os mértéket; 

• azok az öregségi nyugdíjban részesülők, akik az Mmtv. 30. § (4) bekezdés b) pont ba) 

alpontjának vagy 32. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági 

ellátásban részesültek és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, 

baleseti rokkantsági nyugdíjra voltak jogosultak; 

Ezeknek a személyeknek I. vagy II. csoportú rokkantsági nyugdíját váltotta fel a 

rokkantsági ellátás, melyet az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése az öregségi nyugdíj 

követett, ebben az esetben szintén nem rendelkezik komplex minősítéssel az érintett. 

• az a személy, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi 

pótlékban részesül; 

• a fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülő személyek; 
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• azok a személyek, akik ellátásban nem részesülnek, de egészségi állapotuk a 

rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os 

mértéket. 

 

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Miniszter Urat, hogy a fentiekben részletezett javaslatunkat 

megfontolni és annak eleget tenni szíveskedjék. 

 

 

Budapest, 2022. július 14. 

                                                       

 

Tisztelettel:  

 

    Kovács Ágnes  

 elnök 
 

 

 


