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Dr. Oláh lajtos úr

országgyűlési képviselő részére

Tisztelt K'épriselö

Az Országgyűlés Názs~áiya 91. §-ának (2} beksszdésében taglaltak szerin t
hazaára fatézett „A, nexnetországL atomerőrr+[ú bezárások várható hatásaiból ”
clmti, KI3818_ számú írásbeli kérdésére az alábbi tájékoztatást adom :

Hazánk nyitott gazdaságú, exportorrerrtéit és errer-giairrrpart függő ~rsg, ezért
elstkeadá étdeka r la a kitttyezetülazalá kuizst'antossác,,u gazdasál ,
energetikai folyamatok gyors elemzése_

A kormány a németországi atomerőmű bezárások várható hatásainak vizsgálatát a
2011 . Iüniusi bejelentést követően azonnal elkezdte. Kezdeményezésemre a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a MAV1R és e Regionális Energiagazdaság i
Kutatóközpont munkatársai július elejére készítették el a németországi és a svájci
atommoratórium, teljes nukleáris kapacitásleépit€s hatásait elemző tanulmányukat ,
amelyben megvizsgálták :

a német nukleáris kapacitás kiesés közvetlen rövid távú hatásait ,
- a kieső nukleáris kapacitás pótlásának német lehetőségeit ,

valamint az atomerőművi kapacitások fokozatos leépítésének hatásait az
európai és a magyarországi energiapiacokra (az árampiacra, a földgázpiacra
és a szén-dioxid kvótakereskedelemre) .

Á feladat végrehajtásának ütemezése tehetővé tette, hagy a fenti tanulmány lényegi
megállapításait és kiáv«tkeztaésoiit beépíta.i a jíál s ^i3 t kortráriy 4ésen aliagadott
Nemzett Ertergiastratágráöa . A dokumentum tehát számol a német és svájci
nuk4eárls kapeeká ~tc+a ésérwek, tatszánot~ köveitkezvényeíve4. Igy
például e fejleményekre adott válaszként olyan energetikai forgatókönyv
megkatösulásái_ igyekszünk eiősegíteniti amely adott esetben akár villanyáram
exportot Is lehetővé tehet a jelenlegi nettó import helyett .
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A német nukleáris ka,pacitásleépítés hatásait természetesen az Európai Unió
döntéshozói és szakértői is vizsgálják. 2011 . július 20-án Brüsszelben az Európa i
Bizottság a német kormányzat és szabályozó hatóság kezdeményezésére felső
szintű szakértői előkészítő megbeszélést tartott a fukushimai reaktorbalesetnek az
európai termelő kapacitásokra és a német atommoratóriumnak a közös
villamosenergia-piacra gyakorolt hatásairól, amelyet 2011 szeptemberében az
energiaÜgyekárt felelős miniszterek találkozója követ majd .

A rnegbe^,szsés tc liortttosabb megáitiapYlása az volt, begy bár a kártatos energiarnix
megvalósítása nemzeti hatáskor,

	

európai errergetrkar`

	

j+eterNegr
e ret'a4acl t. sz4 t egy stiym kvsss a s d té ky tat 4ewwe
nemzetközi egyeztetéseket folytatni és tanulmányokat keszíterri a más tagáíVarrokra
gyakorolt várható ttatásakrflL A német energetikáért feUsU5s tttütiszt*rium kápm satc e
válaszában ígéretet tett az érintett országokkal és az EU illetékes szervezeteivel való
folyamatos konzultációra . A termelő kapacitások alakulásáról és ennek hatásairól a
tervek szerint a jövő év elejére részletes tanulmány készül . A fejleményekről a
Günther Oettinger energiabíztos által létrehozott nukleáris biztonsággal foglalkoz ó
eseti munkacsoport is jelentést készít, amit az Energetikai Információs Tanács
december 9-i ülésén mutatnak be a nyifvánesságnak .

A kormány megfelelő szinten képviseltetni fogja magát minden olyan uniós és
regionáYts szimltú megbeszó%ásert, ahol, a tárgyban eiisrmutitó léci és érdemi
döntések meghozatala várható.

Kérem Képviselő Urat: hogy válaszomat sziveskedjéic elfogadni.

Budapest, 2011 . augusztus n 44 .
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