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Napirendi javaslat

1. A Nemzeti Energiastratégiáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/3839.

szám)

(Általános vita)
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Bencsik János nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 03 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Megkezdjük bizottsági ülésünket. Tisztelt Képviselőtársaim! Az Országgyűlés Európai ügyek
bizottságának ülését megnyitom. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat,
munkatársaimat, a sajtó meghívott képviselőit és köszöntöm a napirendi pont előadóját,
Bencsik János államtitkár urat.

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Eseti képviseleti megbízást
jelentek be: Nógrádi Zoltán képviselő úr képviseli Bebes Istvánt, Hörcsik Richárd képviselő
úr pedig Vejkey Imre képviselő urat. Tehát megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk.

A második teendőnk a napirendi pont elfogadása. A törvényi előírásnak megfelelően
megkapták képviselőtársaim a napirendi pontra tett javaslatomat. A mai ülésünkön egyetlen
megtárgyalandó napirendi pontunk van, a Nemzeti Energiastratégiáról szóló országgyűlési
határozati javaslat általános vitára bocsátása, tehát erről kell szavaznunk.

Kérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek véleménye, kérdése.
(Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.

Akkor szavazásra teszem fel a kérdést: Ki az, aki támogatja a napirendi pont
megtárgyalását? (Szavazás.) Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy egyhangúlag
elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Még csak egyetlen megjegyzésem van: a Házbizottság 12 órától fog ebben a teremben
ülésezni, tehát szeretném kérni képviselőtársaimat, a napirendi pont előadóját is, hogy
röviden, frappánsan fogalmazzon. Tehát nem szeretnénk belecsúszni a Házbizottság ülésébe.
(Tessely Zoltán megérkezik az ülésre.)

A Nemzeti Energiastratégiáról szóló országgyűlési határozati javaslat általános
vitára való alkalmasságának megtárgyalása

Tisztelt Bizottság! Köszöntöm újfent az államtitkár urat. A napirendi pontunk a
Nemzeti Energiastratégiáról szóló országgyűlési határozati javaslat. Megkérem az államtitkár
urat expozéjának megtartására.

Bencsik János előterjesztése

BENCSIK JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm a
lehetőséget, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én is kérem, hogy lehetőség szerint pattogósan
haladjunk, mert hat bizottsági ülésen kell megjelennünk a mai nap során. Hat bizottság tűzte
napirendjére a témát, helyettes államtitkáraim külföldi kötelezettségeiknek tesznek eleget, én
járom a bizottsági üléseket, és fél tizenkettőre jelezte előre a Gazdasági bizottság mint
főbizottság a téma napirendre tűzését.

De nagyon fontos, hogy eljöhettünk az Európai ügyek bizottságába is, hiszen magának
az energiastratégiának igen komoly európai uniós beágyazottsága is van, kell is, hogy legyen.
A néhány évvel ezelőtt a parlament által elfogadott energiapolitikai tézisek felülvizsgálatát is
tulajdonképpen a megváltozott külső körülmények tették fontossá, jelentős mértékű változás
történt az érzékenynek nevezhető geopolitikai térségekben, geopolitikailag érzékeny
térségekben. Ez elsősorban Európa csatlakozási pontjait érinti, az észak-afrikai térséget,
közel-keleti térséget, közép-ázsiai térséget. Jelentős változások következtek be kétoldalú
kapcsolatok, energetikai kapcsolatok vonatkozásában is, amelyek érintik az egyik legnagyobb
energiaszállítóját Magyarországnak, és érintik az egyik legerősebb európai uniós
nemzetgazdaságot is, amely jelentős mértékben befolyásolja a magyar gazdaság mindenkori
állapotát, egészségességét is. (Ivanics Ferenc és dr. Szalay Péter megérkeznek az ülésre.)
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Ugyanakkor figyelembe kellett vennünk azt is, hogy az Európai Unió energiapolitikája
is az egységesedés irányába indult el. Az elmúlt két esztendőben alapvető kérdésekben
konszenzus alakult ki az Európai Unión belül, az Európai Bizottság, ha nem is teljes
egészében közös energiapolitikában gondolkodik, de a hálózati kapcsolatok egységesítése, az
energiaszigetek megszüntetése tekintetében egységes az álláspont. A magyar elnökség idején
alakult ez ki, vélhetően ennek a részletei a lengyel elnökség alatt fognak egyértelművé válni.

Fontos volt számunkra az is, hogy a Nemzetközi Energia Ügynökség az elmúlt
években elvégezte a szokásos kötelező felülvizsgálatát a magyar energiagazdasággal és
energiapolitikával kapcsolatosan, elkészültek azok a jelentések és javaslatok is, amiket az IEA
megtett, ennek a figyelembevételével történt meg magának a stratégiának a felülvizsgálata.

Ezen túlmenően jelentős változás következett be az éghajlatvédelmi kérdések
megítélését illetően és a közpolitikába való beilleszthetősége vonatkozásában. Az Európai
Unió energiastratégiája, ami csak 2020-ig szól, de egy 2050-ig terjedő kitekintéssel,
dekarbonizációs útitervvel, amelynek a véglegesítése jelenleg folyik, a korábbiakhoz képest
erőteljesebb, a tagországokra kötelező jellegű direktívákat fogalmazott meg, amelyek
alapvetően befolyásolják nemcsak a helyi társadalmak energiabiztonságát, hanem a
gazdaságok versenyképességét is. No, ezek figyelembevételével történt meg a stratégia
újragondolása egy nyitott tervezési folyamat keretében.

Az első három-négy hónapban, az elmúlt év végéig elkészült a stratégia, mondjuk úgy,
irányelvcsomagja, amelyet megvitattunk folyamatosan a szakmával zárt ajtók mögött, majd
azt követően a kormány február elején ezeket a téziseket napirendjére tűzte, megerősítette. Ezt
követően elvégeztettük a stratégiai környezeti vizsgálatot, talán elsőként stratégiai
dokumentum vonatkozásában - nem talán, hanem egészen pontosan -, és egy gazdasági
hatáselemzés is készült a stratégiai dokumentum mellé.

Ezt követően elkezdtük a nyitott társadalmi vitát az Országos Környezetvédelmi
Tanács, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács előtt többször jártunk, és három
fókuszcsoportban három reprezentatív szakmai szervezet koordinálásával gyűjtöttük be a
javaslatokat. Ezek közé tartozott az energiagazdasággal való egyeztetés, külön a
környezetvédelmi, természetvédelmi szervezetekkel való együttműködés és végül az
önkormányzati, egyetemi, tudományos világnak a képviselőivel is egyeztettünk. Mintegy 110
releváns képviselője vett részt az iparágnak a tervezési folyamatban, és a társadalmi vita során
60 értékelhető javaslat, észrevétel érkezett, ezek egyébként a minisztérium honlapján most is
az energiastratégai mellékleteként egy zip-fájlban elérhetőek mindenki számára.

Öt nagyon fontos megállapításra épül föl a stratégia, a részleteibe én nem mennék
bele, hiszen egy általános vitára való alkalmasság megítéléséről van szó. Az első az energia, a
takarékossági, energiahatékonysági kérdéskör, ezt kell erősíteni. Ennek nemzetközi
előzményei is vannak, hiszen az EU 2020 direktíva alapvetően érinti Magyarországnak a
jövőbeni gazdaságfejlődési lehetőségét is ezen a területen. A megújuló energiák
használatának erősítése a második blokkban, ez ugyancsak európai uniós kihatással
rendelkezik, az atomenergia biztonságos használatának a fenntartása. A negyedik nagyon
fontos elem a hálózati kapcsolatoknak, közép-európai hálózati kapcsolatoknak az
összeköttetése, ez elsősorban a szomszédos országokkal, illetve a visegrádi országokkal, a
kibővített V4-ekkel való együttműködés keretében valósítható meg. (Dr. Braun Márton
megérkezik az ülésre.) Ez magában foglalja a gázhálózat és a villamos hálózat egységesítését
is a határkeresztező kapacitások kiépítésével. De ezen túlmenően kölcsönös tározási és
szabályozási feltételek kialakíthatóságában is gondolkodunk és egyeztetünk a partnereinkkel.
Az ötödik pedig az állami szerepvállalásnak a kérdése. Úgy ítéljük meg, hogy az állam
szabályozó erejének erősítése mellett szükség van arra is, hogy a tulajdonosi szerepvállalás is
erősödjék. Ez nem jelenti azt, hogy az állam teljes egészében vissza akarja venni azt, ami
valamikor közösségi tulajdonban volt az energiaellátás területén, de a stratégiai fontosságú
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területeken igen. Tehát a nagynyomású vezetékekre való rálátás lehetősége a gázszektorban is
fontos, ezért volt megkerülhetetlen többek között a MOL-ban történő üzletrészvásárlás is.

Amennyiben a stratégia elfogadásra kerül, a határozati javaslat kötelező erővel írja elő
nyolc cselekvési tervnek az elkészítését, köztük olyanokét, amelyekről a korábbiakban nem
nagyon esett szó, a távhőszektor megerősítését szolgáló cselekvési terv vagy a hazai
ásványkészletek újraértékelése és a hasznosítási lehetőségeiknek a meghatározása. Ezek olyan
kérdések voltak a korábbiakban, amelyek a hazai közpolitika homlokterébe nem nagyon
fértek bele. De az elkövetkezendő években mind a két kérdés egyre markánsabban fog
jelentkezni, a biztonságos energiaellátás, főleg a főoldali energiaellátás, valamint a villamos
energiánál a hazai fosszilis készleteknek, a szén-, illetve lignitkészleteknek nemcsak
tartalékként, biztonsági tartalékként történő kezelése, hanem a hazai készletekre alapozódó
villamosenergia-termelés részarányának a megtartása, hosszú távú megtartása is megköveteli.

Amennyiben a cselekvési tervek is elkészültek, akkor a jogszabályi környezetet is
ennek megfelelően kell átalakítani, és az ösztönző támogatási rendszereknek, ha úgy tetszik,
pályázati, finanszírozási technikáknak a melléépítésére is szükség lesz.

Ami még európai uniós érintettséggel bír, az a megújuló energiák kötelező átvételi
rendszere, stratégia, cselekvési terv és az új átvételi rendszernek a hatályba léptetése. Ez
várhatóan 2012 közepétől tud elindulni, hiszen hogyha a kormány ebben a hónapban az ezzel
kapcsolatos koncepcionális alapvetéseket jóvá fogja hagyni, akkor azonnal meg kell
küldenünk az Európai Bizottság számára egy prenotifikációs eljárás keretében, és hogyha
nincs tiltott támogatási elem benne, akkor azonmód, gyorsan be tudjuk illeszteni az új átvételi
számokat, azokat a mondjuk forintosított tételeket, amelyek társadalmi vita lefolytatását és az
Országgyűlés döntését követően érvénybe tudnak lépni, és egy világos, egyértelmű

szabályozási környezetet tudnak a megújuló energiák térnyerése érdekében biztosítani.
Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen az expozéját az államtitkár úrnak. Most megadom a
lehetőséget a kommentárokra, kérdésekre. Összegyűjtjük szokás szerint, és utána megadjuk a
szót ismét az államtitkár úrnak. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése. (Jelzésre:) Mile
alelnök úr, utána Káli Sándor.

Kérdések, vélemények

MILE LAJOS (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt
Államtitkár Úr! Szokatlan módon dicsérettel fogom kezdeni: a döntés-előkészítés az eddig
megszokottól eltért, hiszen valóban elég széles rétegeit vonták be a szakmai és társadalmi
szervezeteknek, tehát nyitottságot mutatott a kormányzat ebből a szempontból. Nyilván az
előterjesztésnek a súlya is indokolta ezt, valóban hatástanulmány is készült. Azt egy kicsikét
hiányolom, hogy markánsan nem jelenik meg, hogy hol és mennyiben épültek be ezek a
szakmai, társadalmi javaslatok magába az anyagba, erről egy kimutatást ígért is a
minisztérium, ez jó lenne, hogyha elérhető lenne pontosan.

Viszont van néhány olyan ellentmondás, amire szeretném fölhívni a figyelmet. Ezek
pedig az atomenergia kezelésére és a dekarbonizációra vonatkoznak, illetve hogy rendkívül
magas energiafogyasztás előrejelzése található az anyagban, és mellette ott van az
energiahatékonyság priorizálása. Magyarán: a dekarbonizációs célokkal érvelve új
atomerőművet épít vagy legalábbis két blokkal kívánja kiegészíteni a paksi létesítményt,
miközben a szénalapú energiatermelés szinten tartását javasolja. Ez így erőteljesen
ellentmondásnak tűnik, és egy elképesztően magas villamosenergia-fogyasztási
ütemnövekedést feltételez, ami viszont az energiahatékonyság priorizálásának mond ellent.
Tehát ezek nehezen összebékíthető tételek, és nagyon félő, hogy esetlegesen nem hozható ki
belőle egy koherens cselekvési terv, amire pedig nagyon nagy szükség lenne.
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Úgy tűnik, hogy hibás az az elképzelés, hogy a Nyugat-Európában tapasztalható
paradigma- vagy szemléletváltásnak, miszerint áttérnének az energiapolitikájukban új
területekre, lásd az atomstop Németországban és Svájcban, az lenne a következménye, hogy
mi átvállaljuk az ilyen természetű energiakiesést, és a fosszilis és a nukleáris energia
tekintetében majd mi bepótoljuk azt, amit Nyugat-Európában meg akarnak spórolni. Ezt úgy
hívja a szaknyelv, hogy Európa koszos hátsó udvaraként fogunk esetleg megjelenni ebben az
összefüggésrendszerben. Ez egy abszolút hibás hozzáállás.

Jó lenne tudni azt is, hogy tényleg hogyan tudja összebékíteni az energiahatékonysági
prioritásokat a nagy villamosenergia-növekedési ütemmel, hiszen a kettőt összeegyeztetni
nagyon nehéz. Szerintünk inkább a Nyugat-Európában tapasztalható, úgynevezett tiszta
technológiák, megújuló források felé fordulás lenne a követhető út Magyarországon is, arról
nem beszélve, hogy említette az államtitkár úr, hogy állami kötelezettségvállalás nélkül az
atomerőmű bővítése elképzelhetetlen. Itt háromezer-milliárd forintról beszélünk ennek
kapcsán, ami óriási tétel, és hogyha a beruházás időszakára vetítjük, akkor 200 milliárdot
lehetne évente arra fordítani, hogy a különböző megújuló energiákra és az
energiatakarékosságra figyeljünk. Ezek hamar meg is térülnek, sokkal hamarabb, mint az
atomenergia, hiszen az még olyan jó tizenöt évig csak vinni fogja a pénzt, tehát vissza a
költségvetés nem kap szinte semmit.

Tehát ezt nagyon újra kellene gondolni, és - természetesen az előzményeket is ismerve
- az atomenergiával kapcsolatos minden elképzelést a lehető legszélesebb nyilvánosság előtt
kellene megtárgyalni és egyeztetni, annak veszélyéről nem is beszélve, mert itt valóban egy
olyan kérdésről van szó, ami nemcsak az energiastratégiát határozhatja meg Magyarország
esetében.

Lett volna még valami, de az elnök úr intelmeit is figyelembe véve köszönöm szépen,
ennyit akartam mondani.

ELNÖK: Köszönöm. Káli Sándor képviselő úr következik.

KÁLI SÁNDOR (MSZP): Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Néhány dologra
szeretném felhívni a figyelmet.

Az egyik dolog az, hogy véleményünk szerint a hatályos, illetve javasolt
energiapolitika tartalmában nem tér el oly mértékben egymástól érdemben, hogy egy új
energetikai politika elfogadása szükségszerű lenne. Szerintünk jó lett volna, hogyha azt az
előírt kötelezettséget, ami arról szól, hogy kétévente az esedékes beszámolási kötelezettséget
tartsa be a kormány, megtették volna.

Mi egyébként kissé szarkasztikusan azt mondjuk, hogy az elmúlt időszaknak az
energiapolitikai intézkedései ellentétesek a hatályos, illetve a javasolt energiastratégiával is,
tehát tulajdonképpen szerintünk majdnem mindegy, hogy melyik energiapolitikát nem veszi
figyelembe a kormány. Olyan gondunk is van, hogy formai szempontból nem felel meg a
határozati javaslat a Házszabály előírásainak, miután nincs indoklása, és a teljes dokumentum
a határozati javaslat rendelkező részének értelmezhető.

Ezenkívül elmondanám még, hogy a határozati javaslat 1. számú mellékletében van
egy megalapozó tanulmány, na most, véleményünk szerint ezt a tanulmányt nem célszerű

normaszövegbe foglalni. Néhány pontatlan adatot is tartalmaz az anyag, nem hatályos EU-
irányelvek hatályosként történő feltüntetését.

Az a következtetés, miszerint áramexportőrré válhatunk, itt egyetértek az alelnök
úrral, erősen megkérdőjelezhető, bár nyilvánvalóan szép dolog lenne.

Mi úgy ítéljük meg, hogy a szociális szempontok kifejezett gyengülésével és a
szociális olló további szétnyílásával kell számolnunk.
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Van egy olyan dolog viszont, amit feltétlenül el szeretnék mondani, ez az állami
szerepvállalás módja, mértéke. Mi úgy gondoljuk, hogy az, hogy az állam tulajdonosként
belép a piacra, nem elsősorban energiapolitikai, hanem inkább vagyongazdálkodási kérdés.
Szerintünk a 2015-ben lejáró hosszú távú földgázvásárlási szerződés kormányzati szinten
történő megújítása itt a kulcsdolog.

Azt is szeretném még elmondani, hogy az atomerőmű-bővítés előkészítésével
kapcsolatban a határozati javaslat nem írja elő a kormány részére, hogy szakmai,
környezetvédelmi és társadalmi megalapozást követően a beruházás szükségességére,
feltételeire, az erőmű típusára és telepítésére vonatkozó javaslatait kellő időben terjessze az
Országgyűlés elé. Ez egy nagyon jelentős eltérés az előzőekhez képest.

Én azt szeretném még elmondani, hogy véleményünk szerint a kormány részéről is
egyszerűbb lenne, hogyha ezt a határozati javaslatot visszavonná.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő Balczó Zoltán képviselő úr.

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Államtitkár Úr! Tekintettel arra, hogy a Jobbik véleményét holnap egy húszperces
vezérszónoklatban van módom tolmácsolni, ezért a tartalmi résszel majd egyetlenegy
mondatban foglalkozom.

Most röviden azt szeretném elemezni, hogy mennyiben valóban EU-konform ez az
anyag. Két szempontból is EU-konform: a felépítése ugyanaz, amit én annak idején
tapasztaltam, egy vezetői összefoglaló részletes szcenárióknak a felvázolása - annak is, ami
nyilvánvalóan nem rendelkezik realitással -, háttérelemzés, összefoglaló, és tartalmilag is
abszolút EU-konform, mert olyan feltételezett EU-elvárásoknak is igyekszik megfelelni, amit
még semminemű rendelet nem tartalmaz.

Ez egy nagyon nagy munkát feltételező anyag, ami ide került, de a műfajával alapvető
problémám van. Ez egy háttértanulmány ahhoz, hogy ennek alapján az Országgyűlés egy
olyan stratégiát jóvá tudjon hagyni, amelyben tételesen szerepel a jelenlegi diagnózis, hova
akarok eljutni, mik a teendők. Itt van a nyakunkon 2036, az atomerőmű kérdésében
semminemű konkrét előrelépés nincsen, három év múlva elvileg újólag ezt vizsgáljuk. Mit
tudunk ezen számon kérni? Hogy lehet ehhez egy módosító indítványt beadni? Tehát itt sok
minden szerepel, annak az ellenkezője is. (Ékes József megérkezik az ülésre.)

Arról beszél, hogy a földgáz esetében a tárolási, leválasztó technológiával majd
milyen jó lesz, ez segít; legközelebb azt mondja, hogy ennek valóban nincs realitása. Tehát
még egyszer mondom: ez nem az a típusú, az Országgyűlés által jóváhagyható stratégia,
amely valóban ezt tartalmazza. Ez ennek egy komoly elemző háttéranyaga, tehát ebből a
szempontból nem felel meg annak a követelménynek, hogy erről úgy szavazzunk, hogy ez az
Országgyűlés által elfogadott, a kormány által végrehajtandó terv, olyan kevés konkrétumot
tartalmaz.

Azt mondtam, hogy egy tartalmi kérdésre térek ki, a legnagyobb ellentmondásra. Első
helyen a függetlenedést előírja mint szempontot, ehhez képest a földgáz felhasználását
minden szcenárió gyakorlatilag növelni akarja. Most nincs idő arra, és nem akarok kitérni,
hogy ennek minden szempontból milyen hátránya van, hogy mennyire lehet az áremelkedésre
számítani, nem akarom indokolni. A diverzifikáció az ellátási, szállítási útvonalakban nagyon
szépen hangzik, de gyakorlatilag a körülbelül 80 százalékos oroszimport-függőség nem lesz
kiváltható, tehát ez a legnagyobb ellentmondása az egyes változatnak.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Braun Márton képviselő úré a szó.
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DR. BRAUN MÁRTON (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt
Államtitkár Úr! Én mindenképpen szeretném üdvözölni, hogy a közösségi tulajdon
hangsúlyosabban megjelenik az energiapolitikában, hiszen amit látunk a világban, hogy
igyekeznek többen a teljes spektrumot lefedni, tehát a forrásoktól gyakorlatilag a
villanykapcsolóig mindent egy kézben tartani, eléggé komolytalanná teszi a versenyt és az
államnak bármilyen szabályozó szerepét. Tehát mindenféle közösségi tulajdonnak a
visszaállítását támogatnánk vagy támogatnám én is a közszolgáltatásokban.

A másik egy gondolat csak, hogy itt az atomerőmű bővítésével kapcsolatban részben
az alelnök úrtól, részben a sajtóban is felmerült a nyilvánosságnak a kérdése. Azért hadd
hívjam fel a figyelmet arra, hogy itt üzleti döntésről van szó, itt egy beruházásról van szó, és
általában amikor a magánszféra az állammal vagy a közösségi szférával üzletel, akkor
nincsenek egyenlő versenyhelyzetben, hiszen a magánszféra tudni fogja, mindig is tudja, hogy
a közösségnek milyen lehetőségei vannak, és így az alkupozíciók rendkívüli módon
leszűkülnek.

Tehát én értem, miről beszélt az alelnök úr, csak nem kéne a nyilvánosságot túlzásba
vinni. Ha az elmúlt évek nagyszerű PPP-beruházásaira gondolunk, akkor a privátszféra
mindig tudta, hogy meddig lehet elmenni az ajánlattételben, hiszen tudta, hogy mennyi pénzt
szán rá az állam vagy az önkormányzat, vagy bármi más. Tehát itt azért óvatosabban
kezelném egy kicsit magával az üzleti döntéssel kapcsolatban a nyilvánosságot.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kérdezem, van-e még kérdés, vélemény. (Senki sem jelentkezik.) Nincs.
Akkor a kérdéseket lezárom, visszaadom a szót az államtitkár úrnak.

Bencsik János válaszai

BENCSIK JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! A Balczó képviselő úr által felvázolt hiányosságokat a cselekvési
terveknek kell pótolni. De ez a stratégia, ami a keretrendszert vázolja fel, azt a keretrendszert,
amelybe bele kell illeszkedniük azoknak a cselekvési terveknek, amelyeknek az elkészíttetését
végre kötelező jelleggel előírja egyrészt a kormány, és azt meg fogja erősíteni az
Országgyűlés. Olyan cselekvési terveknek, amelyek - a bevezetőmben is említettem - a
korábbiakban nem játszottak szerepet az energiapolitika alakításában. Ezeknek a cselekvési
terveknek - többek között erőmű-fejlesztési cselekvési tervnek - kell majd tartalmazni azt a
középtávú menetrendet, amely alapján az elkövetkezendő harminc esztendő villamosenergia-
termelését meghatározó erőműparki rekonstrukcióra, illetve fejlesztésre kerül sor.

A kiindulási pontok: a villamosenergia-használat emelkedésére vonatkozó jövőkép
meghatározása, amit Mile képviselő úr is felvetett. Nehéz kérdés ez, hiszen az első olyan
stratégiáról beszélünk most, amely Országgyűlés elé kerül, és az Országgyűlés jóváhagyását
igényli. Egyetlenegy olyan alapvető dokumentumról beszélhetünk, amely az Országgyűlést
megjárta és döntött is róla a testület, az a kormányprogram. Tehát mi az energiastratégia
előkészítésénél egyedüli magasabb stratégiai jellegű dokumentumként a kormányprogramból
tudtunk kiindulni, illetve a nemzetgazdasági tárca gazdasági növekedésre vonatkozó
prognózisából. Az összes többi ágazati területen, amely kapcsolódik az energiagazdasághoz,
nem találtunk elfogadott stratégiai dokumentumokat. Ezeknek az előkészítése jelenleg van
folyamatban.

Leginkább az agrárgazdaságot és a vidékfejlesztést érintő vidékstratégia volt az,
amelynek az előkészülete párhuzamosan folyt, és tudtunk egyeztetni az ottani
műhelymunkában részt vevőkkel. A közlekedési stratégiának az elkészítése néhány hónappal
ezelőtt indult el, valamikor június végén került bejelentésre, hogy indul a stratégiai tervezés,
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és 2012 végén, 2013 elején lesz közlekedési stratégia, amely alapvetően befolyásolja majd a
későbbiekben az ország energiafelhasználását és energiastratégiáját is. Ezért is fontos az, hogy
háromévenként a felülvizsgálatra sor kerüljön parlamenti keretek között is.

Tehát mi ebből tudtunk dolgozni, ez a kiindulási pont. Mi az alapdokumentumot, a
kormányprogramot nem írhatjuk felül, mert ez csak egy energiastratégia. A gazdasági
növekedésnél, hogyha a nemzetgazdasági tárca prognózisát vesszük alapul, akkor világosan
kell lássuk azt, hogy mintegy évi másfél százalékos villamosenergia-igény növekedésre lehet
számítani a 2030-as tervezési időpont végéig. Ez közel egyharmaddal meg fogja növelni az
ország villamosenergia-igényét az energiahatékonysági beruházások ellenére is. Ugyanakkor
a hőoldali felhasználás területén radikális energiahatékonyság-javulásra fog sor kerülni, amely
viszont csökkenti a primer energiaigényünket. A kettő szaldója az általunk támogatott és a
határozati javaslatba is bekerült szcenárió alapján maximum 5-6 százalékos növekedéssel, a
mostani energiafogyasztásunkhoz képest 5-6 százalékos növekedéssel számol, ami
megegyezik a 2008-ban kezdődött gazdasági recessziót megelőző utolsó csúcsesztendő
energiafogyasztásával.

Ha mi abban gondolkodunk, hogy szeretnénk javítani a társadalom versenyképességét,
életszínvonalát, figyelembe véve azt, hogy jelentős elmaradásban van a magyar társadalom az
Európai Unió átlagához képest is, még akkor is, hogyha jelentős mértékben javul az
energiahatékonysága azoknak a technikai berendezéseknek, amelyeket használnak és
használni fognak többek között a magyar társadalomnak a szereplői, ez is azt feltételezi, hogy
egy jelentős villamosenergia-igény növekedéssel kell kalkulálnunk, míg a hőenergia-
használati igény vonatkozásában egy jelentős csökkenéssel.

Mile képviselő úrnak a kérdéseire válaszként, hogy mi az, amit beépítettünk a
társadalmi vitát követően a végleges stratégiai anyagba: többek között egy
zöldforgatókönyvnek a változata is bekerült. Tehát egy zöldforgatókönyv is ott van a
stratégián belül, amelyet kifejezetten az Országos Környezetvédelmi Tanács kérésére tettünk
be, amely a jelenlegihez képest csökkenő primer energiafelhasználással kalkulál, amely már a
jelenlegi technológiai feltételek mellett sem irreális, ugyanakkor az ország gazdasági
teljesítőképessége megkérdőjelezi, hogy az a zöldforgatókönyv teljességgel végigvihető-e
vagy sem. De hogyha az ország gazdasági teljesítőképessége javul és a rendelkezésre álló
technológiák hatékonysága és megfizethetősége is javul, akkor az nem elképzelhetetlen, hogy
akár a következő felülvizsgálatnál a zöldforgatókönyvnek az előírásai a jelenlegihez képest
nagyobb súllyal fognak latba esni.

A további elemek, amelyek beépítésre kerültek: az agroüzemanyagok hazai előállítása
tekintetében sokkal szigorúbb fenntarthatósági kritériumok érvényesítésére tesz javaslatot a
stratégia, amelyet cselekvési tervben kell rögzíteni, és alapvetően a környezet- és
agrárgazdaságnak a kompetenciájába fog kerülni. Markánsabban szerepeltettük a
távhőszolgáltatás fejlesztésére vonatkozó javaslatokat, külön fejezetet kapott a települési
szilárd és szerves hulladékok energetikai hasznosítása. Itt megint a hulladéklánc
figyelembevételével, nem túllépve a mi mozgásterünkön, tehát tiszteletben tartva az ott
érvényesítendő direktívákat, előírásokat, mégis azt mondjuk, hogy a hőellátás területén van
keresnivalója a hulladék energetikai hasznosításának, hiszen a nagyvárosokban nem lehet
biztosítani a biztonságos, hosszú távú hőellátást e haszonvét lehetőség figyelembevétele
nélkül.

Az erdészeti faválasztékolás kérdése is kapcsolódik a biomassza-részarányhoz:
markánsabban szerepeltettük a háttéregyeztetések alapján, nagyon szigorú fenntarthatósági
szempontrendszer fog életbe lépni. Megindokoltuk azt is, hogy a szénbányászat és a
szénalapú energiatermelés mai szinten való fenntartásának miért van létjogosultsága, illetve
részletesebb indoklást fűztünk a megújuló energia részarányára vonatkozó adatokhoz is, és
fölvállaltuk azt a forgatókönyvet, amelyet ugyan kritizált itt a képviselő úr, a szén, az atom és
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a megújuló energia mixét. Mi azt mondjuk, hogy vállalható, figyelembe véve azt a közel
30 százalékos villamosenergia-növekményt, ami szerepel a stratégiában, azt feltételezve. Igen,
szükség van a hazai atomerőművi kapacitás jelenlegi szinten történő megtartására, szükség
van a hazai szénre épülő villamosenergia-termelés részarányának fenntartására, és ezen
túlmenően jelentős lehetőség nyílik a megújuló energiák használatára, a többletigények
kielégítésére. De tudomásul kell vennünk sajnos, alelnök úr, Balczó alelnök úr, hogy a gáz az
elkövetkezendő években markáns szerepet fog még betölteni, mert a hiánynak, az
energiahiánynak a leggyorsabb, az éghajlatvédelmi előírásokat is részben figyelembe vevő
megoldása az a gáz.

Nagyon érdekes változások fognak bekövetkezni Németországban is. Tehát nehogy
valaki azt higgye, hogy Németország atomdöntése a megújuló energiákat fogja kiemelt
szituációba hozni. Nem. Ezzel a döntéssel, már most világos, hogy 36 milliárd köbméterrel
több gázra lesz szüksége a német gazdaságnak évente, mint eddig, azért, mert a kieső
kapacitásokat gázalapú erőművekkel fogják megoldani, illetve szénerőművekkel.

Igaza van az alelnök úrnak, ez föl fogja hajtani a gáznak az árát, és kétségünk ne
legyen afelől - itt külügyekkel foglalkozó bizottságról van szó -, hogy a kétoldalú kapcsolatok
is felerősödnek, az energiagazdaságok, illetve a nemzetgazdaságok közötti kapcsolat. Az
exporthatalmak különbejáratú vezetékeket építenek a számukra stratégiailag megbízható
partnerországokba, lásd Oroszország és Németország a napokban üzembe helyezték az első

vezetéket, már megkezdték a második vezetéknek az építését, és már a harmadikról is
döntöttek. Tehát meg fogják építeni a harmadik ágát is az Északi áramlatnak, aminek nem
lesz lecsatlakozási pontja sehová sem, tehát Lengyelországba, Közép-Európába nem lesz, és
innentől válik majd izgalmassá az ukrán-orosz relációban, hogy mi fog történni a mostani
tranzitvezetékekkel. Közép-Európa, benne Magyarország e tekintetben kiszolgáltatottabb
helyzetbe kerülhet, mint amilyen volt az elmúlt években, erre azért figyeljünk oda.

Ha Németország off-shore széltelepeket fog létrehozni olyan kapacitással, ahogy azt
tervezte, 10 milliárd köbméterrel lesz majd kisebb a többlet-gázigénye, tehát 25 milliárd
köbméter akkor is szükséges lesz neki, hogyha a szénalapú villamosenergia-termelést tökélyre
fogják fejleszteni Németországban. És itt jön be náluk a szén szerepe: igen, szénerőműveket
fognak építeni, lengyel szénre alapozva, cseh technológiai együttműködéssel. Nekünk az a
dolgunk, hogy a tisztaszén-technológiát be tudjuk hozni, és abba a kutatás-fejlesztési
együttműködésbe, ami Szász-Anhalt tartományban elindult, abba be tudjunk kapcsolódni,
mert máskülönben a rendelkezésünkre álló lignit- és szénvagyonnak az energetikai
hasznosítása klímavédelmi kötöttségek miatt nem lesz lehetséges. De nekünk oda kell
figyelni.

Még azt is mondom, hogy feszegetni kell a mozgásterünket, még ha átmenetileg az
éghajlatvédelmi szempontok csekélyebb mértékű figyelembevételével is, mert azt nem
engedheti meg Magyarország, hogy a mátrai erőmű átmeneti továbbüzemeltetése, illetve új
kapacitásokkal történő kiváltása ne következzék be a 2020-as évekre. Benne van, alelnök úr
(Balczó Zoltánhoz fordulva.), tehát a szcenárió, ami elfogadásra került, az erre épít, a szén, a
hazai szénvagyon, a paksi atomerőmű és a megújuló energia, már ami a villamosenergia-
termelést foglalja magában. Tehát nagyon oda kell figyelnünk, a geopolitikai helyzet
rohamosan, hónapról hónapra változik, és a nemzetközi kapcsolatrendszer is elindult a
kétoldalúság irányába, ami az exporthatalmaknak a felerősödését fogja magával hozni, illetve
az erős nemzetgazdaságok megerősödésének a lehetőségét. Nekünk ebben a keretrendszerben
kell megtalálnunk a lehetőséget. Nem német irányba kívánunk mi villamos energiát exportálni
és nem most, hanem majd 2020 után, hogyha ennek a feltételei megteremtődnek, és
alapvetően déli, délkeleti irányban, tehát a Balkán, Nyugat-Balkán irányában van lehetőség
arra, hogy az energetikai együttműködéseknek a kibővítése és kiteljesítése megtörténjék.
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Való igaz, Káli képviselő úr, a puding próbája az evés. A kérdés az, hogy azok az
eszközök, amelyek az energiastratégiában meghatározásra kerülnek és a cselekvési tervekben
kell hogy majd kidomborodjanak, elegendők lesznek-e arra, hogy 2015 után is biztonságos
energiavételezés legyen a gáz vonatkozásában, és az állam szerepvállalását ezen a területen
erősíteni kell. Hiszen a korábbi két kormányzati ciklusban veszítette el a rálátást a magyar
energiapolitika a hazai nagynyomású gázhálózat tekintetében, illetve ez idő alatt került ki az
akkor még részben állami tulajdonban vagy résztulajdonban lévő MOL kezéből a hosszú távú
gázvásárlási szerződés egy multinacionális társaságnak a kezébe. Igen, ezeket a nem túl
szerencsésnek mondható lépéseket korrigálni szükséges ahhoz, hogy valamelyest javíthassuk
a saját ellátásbiztonságunkat.

Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Bizottság! Egy teendőnk van, az
általános vitára bocsátás.

Határozathozatal

Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki alkalmasnak tartja az általános vitára.
(Szavazás.) Tizennégy igen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Ki az, aki ellene van?
(Szavazás.) Öt ellene. Köszönöm szépen.

Tehát bizottságunk általános vitára alkalmasnak tartotta a dokumentumot, a nemzeti
energiastratégiáról szóló országgyűlési határozati javaslatot.

Kérdezem, hogy ki szeretne bizottsági előadóként szerepelni. (Jelzésre:) Braun
képviselő úr. Kisebbségi előadó?

BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): A Jobbik a kisebbségi véleményét a vezérszónoki
részben mondja el, külön nem kívánunk felszólalni.

ELNÖK: Jó. Akkor arra kérjük Braun képviselő urat, hogy a többségi és a kisebbségi
véleményt is közölje a plenáris ülésen. (Dr. Braun Márton bólint.)

Köszönöm szépen, államtitkár úr.

BENCSIK JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm a
lehetőséget.

ELNÖK: Még egy bejelentenivalóm van: holnap, szeptember 13-án, kedden, 9 órától
kerül sor itt, a Parlament főemelet 61. számú termében a bizottságunk következő ülésére.
Három napirendi pontot tervezünk. Az első Roman Kowalski, Lengyelország budapesti
nagykövetének tájékoztatója a lengyel EU-elnökség programjáról és prioritásairól. Ez
bizottságunknak immáron sokéves hagyománya, hogy mindig az elnökséget adó ország
nagykövete számol be a dolgok állásáról. A második Martonyi János külügyminiszter úr
meghallgatása a Házszabály 68. § (4) bekezdése alapján, ezt 10 órától tervezzük, utána pedig
a harmadik napirendi pont a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló törvényjavaslat, valamint az Állami Számvevőszék jelentése a költségvetés
végrehajtásának ellenőrzéséről.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, hogy holnap akkor találkozzunk 9 órakor!
Köszönöm szépen a megjelenést, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 45 perc)
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