Kővári Edit

Iktatószám: KI-1087/2022
Budapest, 2022. július 22.

Fülöp Attila államtitkár részére
Belügyminisztérium
Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkárság
fulop.attila@bm.gov.hu
peter.csizi@bm.gov.hu

Tárgy: Áramfogyasztás jellemzői az autizmusban érintett családokban

Tisztelt Államtitkár Úr!
Kérésére megvizsgáltuk, hogy az autizmusban érintett családokat a rezsicsökkentésben bejelentett
változás hogyan érinti, felmerül-e nagyobb áramfogyasztás a fogyatékosságból adódóan. Ezzel
kapcsolatban az alábbi megállapításokat tettük:
A kiskorú és a felnőtt autista személyekre jellemző, hogy 1 családtag gondoskodására szorulnak,
ezért a jövedelmi helyzetük jelentősen alacsonyabb az átlagosnál.
A kiskorú és a felnőtt autista személyek az átlagos családok napi életviteléhez képest szinte egész
napjukat az otthonaikban töltik - ez azért van, mert a szolgáltatásokhoz nem férnek hozzá egyenlő
eséllyel. Ez azt jelenti, hogy míg mások iskolában, vagy a munkahelyeiken töltik a hétköznapjaikat,
addig az otthonaikban jelentkezik fokozottabb energiafogyasztás.
Az életvitel tekintetében az energiafogyasztást ezekben a családokban nem a megszokott, racionális
szempontok alapján lehet mérlegelni. Gyakori, hogy ragaszkodnak olyan dolgokhoz, melyek az
energiafogyasztást jelentősen megnövelik (pl. a tv-nek mindig menni kell, vagy nem lehet sötét a
lakásban).
Fenti jellemzők megítélésünk szerint a családok jelentős részében azonosíthatóak, az érintett családok
70-80%-a küzdhet ezekkel a nehézségekkel, egy átlagos családhoz képest az áramfogyasztás akár a
másfélszeresére is emelkedhet az említett élethelyzet sajátosságai miatt.
Az autista személyeket körülvevő fizikai környezet és megszokott dolgok alapvetően meghatározzák a
mindennapjaik minőségét. Az ebben bekövetkező változások olyan mértékű stresszt válthatnak ki, ami
komoly állapotromlással járhat. Kérem, hogy ezt mérlegeljék a szabályok megalkotása során.

Tisztelt Államtitkár Úr!

Fentieken kívül szeretném itt kifejezni az aggodalmunkat amiatt, hogy a rezsi árak változása körüli
aggodalmak miatt háttérbe szorul az a tény, hogy az alapvető élelmiszerek és alapvető termékek olyan
mértékben drágulnak (és az energiaárak változása még további drágulást fog eredményezni), hogy ez
legalább, vagy talán még inkább sújtja a családokat.
Köszönjük, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy fogyatékossággal élő társaink ne
kerüljenek még hátrányosabb helyzetbe.
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