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Orbán Viktor miniszterelnök úr részére           ikt. szám: 30/30-37/2022 

Budapest 

 

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr! 

 

A helyi önkormányzatok mélyen elkötelezettek az energiahatékonyság-javítási intézkedések és a 

megújuló energiaforrások városi kiaknázása mellett. Budapest Főváros Önkormányzata az elsők 

között, már júniusban intézkedéseket hozott a szűkös energiaforrásokkal és alapanyagokkal való 

tudatos és takarékos gazdálkodás érdekében. 

 

Minden ilyen intézkedés ellenére is, az energiaárak drasztikus emelkedése sokként éri a magyar 

településeket. A jelenlegi körülmények között az ország majd minden önkormányzatánál 

veszélybe került a közszolgáltatások zavartalan biztosítása. Az energiaárak ilyen mértékű 

növekedését semmilyen önkormányzati hatáskörben elrendelhető takarékossági intézkedés nem 

tudja ellensúlyozni, ezt a többletkiadást még a legnagyobb gazdasági erővel bíró önkormányzatok 

sem tudják kigazdálkodni. A probléma nagyságrendjének érzékeltetéséhez elegendő arra 

utalnom, hogy a piaci turbulenciák közepette a budapesti közösségi közlekedés villamosenergia-

igényének 2023. évi jelenleg számított többletköltsége önmagában meghaladná a Fővárosi 

Önkormányzat teljes iparűzésiadó-bevételét. 

 

A helyi önkormányzatok által nyújtott alapvető közszolgáltatások, így különösen a közvilágítás, a 

helyi közösségi közlekedés, valamint az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás villamosenergia-

igényének egy szint feletti csökkentésére a szolgáltatási színvonal drasztikus esése nélkül 

nincsen lehetőség. 

 

A magam részéről határozottan azt gondolom, hogy a közösségi beruházásként megépített, ezért 

alacsony önköltséggel villamosenergiát előállító Paksi Atomerőmű teljesítményét elsődlegesen a 

lakosság és a közösség igényeinek kielégítésére kell fordítani. Budapest Főváros Önkormányzata 

ezért az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva 

kezdeményezi a Kormánynál, hogy a veszélyhelyzeti felhatalmazás birtokában a kötelező 

önkormányzati feladatok ellátásához (így különösen a közösségi közlekedéshez, közvilágításhoz, 

ivóvíz-ellátáshoz) szükséges villamosenergia beszerzése kerüljön be az egyetemes szolgáltatás 

körébe, azzal, hogy annak díja a lakossági piaci ár legyen. Ez a lakossági piaci ár is sokszorosan 

meghaladja a paksi áram önköltségét, így az MVM csoport számára így is jelentős profitot biztosít. 
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Morálisan nehezen tartom elfogadhatónak, hogy egy közösségi beruházásként megépült erőmű 

áramtermelésén egy állami tulajdonú cég a közösség kárára nyerészkedjen. 

 

Budapest Főváros Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontjában 

meghatározott hatáskörében eljárva azt is kezdeményezi a Kormánynál, hogy a közösségi 

közlekedésben üzemeltetett autóbuszok töltésének céljából értékesített üzemanyagra is 

vonatkozzon a 480 forintos hatósági ár. Mélyen igazságtalannak tartom, hogy a saját 

személygépkocsival rendelkező, szerencsésebb polgártársainkkal szemben a kevésbé tehetős, 

közösségi közlekedéssel közlekedő polgárokat kevésbé támogatja a kormányzat, hiszen az 

általuk igénybe vett közlekedési szolgáltatásokat a hatósági ár kizárásával diszpreferálja. 

 

Budapest, 2022. szeptember 19.  

 

Tisztelettel, 

 

 

 

Karácsony Gergely  

            főpolgármester 
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