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országgyűlési képviselő

írásbeli választ igénylő kérdés

Ivóvér László,
az Orrszággye lés elnöke részre

Helyben

Tisztelt Elnök űr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXVI. törvény 42.
§ (S) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani

Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterhez

„Mikor épülnek új szélerőművek Magyarországon? ” címmel .

Tisztelt Miniszter Úri

Magyarországon — az egész EU-ban példa nélküli, megmagyarázhatatlan jelenségként — utoljára 24176-ta n

írtak ki olyan kapacitás-pályázatot, amelynek következtében (2410-2411-ig) új széIerörnüvek létesültek ,

azóta a kormány blokkolja a basai szélenergia-szektort . Ennek a lépésnek nem csak az lett a következménye,

hogy regionális versenytársainkhoz képest leszakadt a szélenergia-beruházások megszerzéséért folytatott

versenyben, hanem az is, hogy immár az Orbán-kabinet által elfogadott 1Vlegájulá Energia Hasznosítás i

Cselekvési Tervben szereplő szélenergia-termelési céloktól is jelentős elmaradásban vagyunk. A bővítésnek

hálózati korlátja egyel őre nincs: az említett cselekvési terv szerint a magyar villamos energia-hálózat

jelentős beruházások nélkül mintegy 740 MW összteljesítményig képes a szélenergiát befogadni, miközben

a jelenlegi beépített kapacitás ennek az értéknek csupán a fele .

Kérem, szíveskedjék választ adni rá :

. mi a valódi magyarázata az Orbán-kormány szélenergia-ellenességének ,

. mikor tervez a kormány új széleröznú-kapacitáspályázatot kiírni ,
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• hogyan akar a kormány a jelenlegi, a szélerőműveket blokkoló energiapolitikával a saját szélenergia-

célkitűzéseinek eleget tenni ,

• miért éri meg jobban az államnak, ha a tervezett paksi atvmerómátől „vásárol” kWh-nként 27-3 1

forintért áramot (Aszódi Attila nukleáris kormánybiztos közlése szerint a hitel visszafizetés

időszakában ennyi lesz majd a beruházás megtérülését minimálisan biztosító áramár), mint ha kh-

nként 17 forint támogatást fizet azoknak, akik magyarországi szélerőmüvekben tiszta, biztonságos

megújuló energiát állítanak el ől

Megtisztelő válaszát előre is köszönöm !

Budapest, 2014 . szeptember 5 .

Tisztelettel :

Dr.

	

'ernadett
LMP
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