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Napirendi javaslat

1. Tájékoztatás a kormányprogram energiagazdálkodásra, energiahatékonyságra, a megújuló
energiahasznosítás fejlesztésére vonatkozó célkitűzéseiről, terveiről, továbbá ezeknek
európai uniós forrásokból való támogatására vonatkozó elképzelésekről

Tájékoztatást ad:
Bencsik János, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára
Dr. Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Jávor Benedek (LMP), a bizottság elnöke

Dr. Nagy Andor (KDNP) alelnök
Dr. Oláh Lajos (MSZP) alelnök
Dr. Bácskai János (Fidesz)
Bartos Mónika (Fidesz)
Bodó Imre (Fidesz)
Fejér Andor (Fidesz)
Fülöp István (Fidesz)
Koncz Ferenc (Fidesz)
Schmidt Csaba (Fidesz)
Sebestyén László (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Bödecs Barna (Jobbik)
Kepli Lajos (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) dr. Nagy Andornak (Fidesz)
Bányai Gábor (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)
Baracskai József (MSZP) dr. Oláh Lajosnak (MSZP)

Bizottság titkársága részéről

Dr. Szalóki Gyula parlamenti főtanácsadó

A kormány részér ől hozzászólók

Bencsik János államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Olajos Péter helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Dr. Szoboszlay Miklós főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)

Elnöki bevezető, napirend megszavazása
JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, továbbiakban: ELNÖK: Tisztelettel

köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, vendégeinket, akik voltak olyan szívesek, elfogadták
a meghívásunkat, hogy ma ismerkedjünk meg mint bizottság a kormányzat energiapolitikával
foglalkozó képviselőivel és vitassuk meg az energiapolitika legégetőbb kérdéseit. És minden
kedves vendégünket.

Elöljáróban csak annyit mondanék el, hogy a szokástól eltérően azért kombináltuk át
egy kicsit az ülésrendet, hogy ne ilyen végtelenített hosszú sorban üljünk, hanem valahogy
közelebb kerüljünk egy közösségi hangulathoz. Remélem, ez nem okoz problémát a jövőben,
és ezt az ülésrendet szeretnénk folytatni, ha ezzel kapcsolatban nincs kritika vagy észrevétel.

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes tizenöt szavazattal, úgyhogy el tudjuk
kezdeni a munkát. A kiküldött napirend szerint két napirendi pontunk van.

Tájékoztatás a kormányprogram energiagazdálkodásra, energiahatékonyságra, a
megújuló energiahasznosítás fejlesztésére vonatkozó célkitűzéseiről, terveiről, továbbá
ezeknek európai uniós forrásokból való támogatására vonatkozó elképzelésekről

Az első tájékoztatás a kormányprogram energiagazdálkodás, energiahatékonyságra,
megújulóenergia-hasznosítás fejlesztésére vonatkozó célkitűzéseire. Ehhez Bencsik János
államtitkár urat a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, illetve Völner Pál államtitkár urat a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól hívtuk meg. Nagy örömünkre Olajos Péter is jelen tud
lenni az ülésen, hogy kiegészítse esetleg az elhangzottakat.

Nem is húznám tovább az időt, tekintve, hogy az mindig kevés és korlátos, hanem
akkor átadnám a szót elsőként Bencsik János úrnak, hogy tájékoztassa a bizottságot a
kormányzati elképzelésekről.

Szóbeli kiegészítések

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel
köszöntöm a bizottság tagjait és mindazokat a szakértőket, képviselőket, szakmai szervezetek
képviselőit, akik megtisztelték a bizottság ülését figyelmükkel. Természetesen a megjelent
sajtó képviselőit is.

Először is általánosságban némi magyarázatot igényel, hogy miért is ülünk mi itt
ketten, illetve hárman akkor, amikor a kormány energiapolitikájával kapcsolatos felelősségről
és a tervekről, jövőbeni elképzelésekről, stratégiákról, cselekvési tervekről kell itt egy rövid
összefoglalót tartani.

Úgy áll fel a kormányzat, hogy különválik a stratégiaalkotás és a végrehajtási szint. A
Nemzetgazdasági Minisztériumnak a költségvetési és monetáris politikát alakító
tevékenységén túlmenően elsősorban az országstratégia és az azt megalapozó ágazati
stratégiák kimunkálásában van szerepe, és azoknak a nagy, átfogó, nemzetgazdasági súllyal
rendelkező programoknak a kidolgozásában, pályázati rendszerek előkészítésében, amelyek a
célkitűzéseket leginkább tudják alátámasztani és segíteni.

A nemzeti fejlesztési tárca általánosságban az ágazati szabályozási környezet
kialakításáért felel, a rábízott nemzeti vagyonnal történő gazdálkodásért és a vagyon
fejlesztéséért. Ezen túlmenően felelőssége van a pályázati rendszerek, tehát a megvalósítási
szint koordinálásáért, azokért a feladatokért, amelyek korábban a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztériumnál voltak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen keresztül, illetve a
többi hasonló közreműködő szervezet bevonásával.
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Tehát alapvetően két nagy terület van, a stratégiatervezés, ha úgy tetszik, akkor a
poliszi munkának az elvégzése, a másik pedig a szabályozási környezet alakítása, a
megvalósítási szint, és a nemzet tulajdonában lévő vagyonok, gazdasági társaságok
portfóliójához való felelős gazdálkodás a közösségi célok megvalósítása érdekében.

A Nemzetgazdasági Minisztériumon belül említettem, hogy van egy költségvetési
államtitkárság, van egy pénzügyi államtitkárság, ezen túlmenően nálunk kapott helyet a
munkaügy a szakképzéssel. Ez egy fontos változás a mi megítélésünk szerint, hogy ahhoz a
stratégiaalkotó tárcához került a munkaüggyel együtt a szakképzés is, amely a gazdaság
jövőbeni fejlődéséért felelős. Ahhoz pedig, hogy a gazdaság tudjon fejlődni, megfelelő
képzettségű munkavállalókra van szükség, és elsősorban a gazdasági szereplők elvárásainak
megfelelő kompetenciával rendelkező munkavállalókra van szükség. Nem mennyiségi
képzésre, hanem minőségi és gyakorlatorientált képzésre.

A következő nagy terület a külgazdaság. A külgazdaság azért érdekes, mert azon belül
a belgazdaságot érintő egy stratégiai terület is található, ez pedig a közlekedés. Becsey Zsolt
államtitkár úr felel az első és a kárpát-medencei közlekedési stratégia kimunkálásáért,
amelynek értelemszerűen az infrastrukturális fejlesztési megvalósítása ismételten a fejlesztési
tárcánál Völner államtitkár úr irányításával történik.

Van egy versenyképességi stratégiai államtitkárság, amelyet Cséfalvay úr irányít,
ennek a feladata az, hogy általánosságban javítsa az ország gazdasági szempontú
versenyképességét olyan kreatív iparágak, illetve a turizmus fejlesztésével, amelyek
viszonylag nagymértékben tudnak új munkahelyeket teremteni.

Van egy jelenleg otthonteremtési és energiaügyi államtitkárságra hallgató szervezeti
egység, amelyen belül két helyettes államtitkársággal dolgozunk, egy otthonteremtési és
vállalkozásfejlesztési, illetve egy klíma- és energiaügyi helyettes államtitkársággal, amelynek
irányítását Olajos Péter helyettes államtitkár úr vállalta fel. Mi tartozik ehhez az
államtitkársághoz? Lényeges dolog, hogy lássuk azt, hogy a későbbiekben milyen területre
terjed ki a mi stratégiaalkotó feladatrendszerünk. Egy új otthonteremtési program felvázolása,
ha úgy tetszik egy nemzeti lakáspolitikai, otthonteremtési program felrajzolása, a hazai kis- és
középvállalkozások versenyképességi környezetének alakítása. Ebbe beletartozik
értelemszerűen a belsőpiac-bővítés is. Ide tartozik a fogyasztóvédelem. Első nekifutásra
kakukktojásnak tűnhet. Ugyanakkor, ha megnézzük az államtitkárság teljes feladatrendszerét,
akkor helyénvaló az, hogy a fogyasztóvédelem itt helyezkedik el, amelynek nemcsak
fogyasztóvédelmi, hanem tulajdonképpen vállalkozásminősítési. Tehát ha pozitív oldaláról
közelítve a vállalkozások megerősítését is szolgáló, a vállalkozások közül a fenntarthatóság
szempontjait a gyakorlatba, a szolgáltatás és termelési gyakorlatba beépítő, felelősen
gondolkodó gazdasági társaságok számára védjegyrendszer megerősítésével egy pozitív
környezetet is tud biztosítani a fogyasztóvédelmi környezet mint szabályozási környezet
alakítása. Mindemellett értelemszerűen a fogyasztói érdekeket is figyelembe veszi.

A klíma- és energiaügyi helyettes államtitkárságon belül három nagy terület kerül
felállításra. Egy energiastratégiai, egy fenntartható energiagazdálkodási és egy
klímastratégiai, klímapolitikai főosztály. Megpróbáljuk úgy érvényesíteni a
fenntarthatóságnak az elvét és átültetni a gyakorlatba, hogy az ne mennyiségi, hanem
minőségi szempontból biztosítsa a fenntarthatóságot azokon a területeken, ahol a legtöbb
energiafelhasználásra van szükség. A legtöbb energiafelhasználás pedig az épületekhez,
otthonokhoz, középületekhez, közintézményekhez kapcsolható egyszer. Másszor jelentős
energiafelhasználó a hazai kkv-szektor, amely energiahatékonyság szempontjából korántsem
áll olyan jó helyzetben, mint az országban tevékenykedő transznacionális társaságok
többsége, ugyanis az energiahatékonysági fejlesztésekre a legkevésbé esett részükről figyelem
és a legkevésbé állt rendelkezésükre ehhez szükséges forrás még akkor is, ha az viszonylag
rövid idő alatt középtávon megtérülő befektetésnek számít.
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Ezen a területen található az építésgazdaság, az építésgazdasági szabályozó környezet,
amely az épületekhez és az otthonokhoz kapcsolható. A kkv-szektor jövőbeni fejlesztése
szempontjából a decentralizált energiatermelés és elsősorban hőenergia-termelés jelentős
lehetőséget biztosít. Ha figyelembe vesszük azt, hogy a tárcáknál található az innovációért,
kreatív iparokért, versenyképességért felelős államtitkárság, akkor jó lehetőséget kapunk arra,
hogy ezen a területen az innováció, a hazai kutatásfejlesztés erőforrásait is oda tudjuk
csoportosítani, és új iparágakat tudjunk felfejleszteni ezen a területen.

Milyen feladatokat szeretnénk elvégezni a kormány felhatalmazása alapján az
elkövetkezendő fél esztendőben? Feladatul kaptuk azt, hogy december végéig dolgozzuk ki a
szakmai szervezetek bevonásával a civil természetvédelmi, környezetvédelmi szervezetek
folyamatos tájékoztatása és konzultációja mellett a hazai tudományos műhelyekben született
eddigi eredmények felhasználásával az ország hosszú távú nemzeti energiastratégiáját, amely
egy húszesztendős időtávot foglal föl, tehát 2030-ig terjedő időtávban határozta meg a
kormány ezt a feladatot számunkra. Ugyanakkor mi egy hosszabb távra szeretnénk kitekinteni
és erről majd talán Olajos Péter helyettes államtitkár úr fog beszélni. Mi szeretnénk
összekötni itt is az Európai Unió klímapolitikájával kapcsolatos tervezést a mi tervezésünkkel,
tehát egy 2050-ig terjedő időszakra szeretnénk kitekintést nyújtani saját magunk számára
annak érdekében, hogy a nemzeti energiastratégia megalapozottsága egy tágabb környezetbe
tudjon majd beilleszkedni. Ezen túlmenően feladatunk közé tartozik az, hogy az
energiastratégián belül az energiahatékonyság és épületenergetikai stratégiát felülvizsgáljuk
és a cselekvési tervet is ennek megfelelően átalakítsuk és ezt követően történjék meg az
Európai Unió számára történő visszajelzés ezen a területen is, illetve a megújuló energia
területén is.

Az épületenergetika vonatkozásában szintén az év végéig, de már a parlament által
jóváhagyott módon kívánjuk a nemzeti épületrekonstrukciós és épületenergetikai programot
elindítani, egy részben új intézményrendszerre alapozni, amely egy egységesített, műszaki
szempontok figyelembevételével egységesített forrást, egységesített lebonyolító
intézményrendszeren belül tudná kezelni mind az iparosított technológiával épült épületek, a
többlakásos épületek, a magán családi házak, illetve közintézmények épületenergetikai
szempontokat is figyelembe vevő felújítását.

Két mélységű beavatkozási lehetőséget vizsgálunk jelenleg. Nem titok, hogy az elmúlt
egy-másfél esztendőben két műhelyben dolgoztunk párhuzamosan. Az egyik műhelyben az
építőipari, szakmai szervezetek közreműködésével egy közepes tudású program felvázolására
került sor, amely átlagban egy 40 százalékos megtakarítási lehetőséget tud biztosítani az
energiafelhasználás területén. Ennek a finanszírozási háttere hazai és európai uniós
forrásokból biztosítható. Olyan önrészt kiváltó hitelkonstrukció tehető mellé, amely az érintett
beruházást végeztető pályázó számára elviselhető terhet jelent. Ennek a foglalkoztatási
vonzata mintegy 60 ezerre tehető közvetlenül, le kell persze ebből vonni azt a foglalkoztatotti
létszámot, amely a jelenlegi épületenergetikai fejlesztéseken, felújítási munkálatokon
tevékenykedik. Akkor is ki lehet azt jelenteni, hogy mintegy 30-40 ezerrel lehet növelni a
foglalkoztatottak számát ezen a területen. Amennyiben 4-5 éven belül meg tud térülni
közösségi segítségnyújtással a beruházás, értelemszerűen a rezsiköltség egy része felszabadul,
az bekerül újra fizetőképes keresletként a piacra, amely – ha jól irányított belsőpiac-élénkítési
stratégiai döntések születnek önkormányzati szinten, akkor az – további gazdaságot élénkítő

és munkahelyteremtő lehetőségeket fog biztosítani.
A másik verzió egy 80 százalékos megtakarítási lehetőséget biztosít. Nem csupán

épületenergetikai beavatkozásokról van szó, tehát utólagos hőszigetelésről, nyílászárók
cseréjéről, belső épületenergetikai berendezések korszerűsítéséről vagy cseréjéről, hanem ez
már magában foglalja a teljes épületgépészetet, illetve az épületek szerkezetét is érinti, és egy
teljes körű épületfelújítást, korszerűsítést foglal magába. Értelemszerűen – költségvetési
szempontokat figyelembe véve – ennek a kifutási ideje meghaladja már a 20 esztendőt,
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ugyanakkor az a megtakarítás, amelyet el lehet érni ezen a területen, beleértve a
közintézményeket is, 2030-as céldátummal megközelítheti az ország gázfelhasználásának a
40 százalékát is, már ami a megtakarítást illeti.

Hasonló mértékű munkaerőt tud közvetlenül mozgósítani az építésgazdaság területén,
de ha a hazai kkv-szektor fejlesztésére, a fejlesztési tárcával együttműködve európai uniós
forrásokat is átcsoportosítva nyújtunk a fejlesztésekhez támogatást, akkor az
épületkorszerűsítési, épületenergetikai programok mögé egyéb iparág felfejlesztésére is
lehetőség van hazai kis- és középvállalkozások bevonásával.

A másik nagy terület a megújuló energia területe. Ezen a területen a klímapolitikával
összehangoltan szeretnénk áttekinteni a korábbi éghajlatvédelmi törvénykezdeményezés
pozitív és negatív tapasztalatait és egy nagyobb lelépéssel, nagyobb kitekintéssel a hazai
gazdasági szereplők érdemi bevonásával szeretnénk újragondolni, és az épületenergetikai
megújuló energiafejlesztési stratégia szempontjait figyelembe véve átalakítani és majd a
parlament elé beterjeszteni. Abban nem vagyunk biztosak, hogy az ősz folyamán vagy őszig
ezeket az egyeztetéseket érdemben le lehet folytatni, nem szeretnénk elkapkodni. Nem
szeretnénk még egyszer azt a helyzetet előidézni, amely a korábbi kormányzati ciklusban
megtörtént, hogy jó szándékkal, a civil szervezetek példaértékű felsorakoztatásával és
egyetértésével született egy törvénytervezet, ugyanakkor a többi nemzetgazdasági szempontot
nem vette figyelembe. Ugyanis mindazt a stratégiát, ami az energiagazdasággal és
gazdálkodással kapcsolatos és azon belül érinti az épületenergetikát, érinti a megújuló
energiaforrásokat, úgy kell összerakni a stratégiát, hogy ott mind a társadalmi érdekek, tehát a
fogyasztói, használói érdekek figyelembevételre kerüljenek, mind a természeti érdekek, tehát
a természeti erőforrások megújulási igényét is figyelembe kell venni ezen a területen és a
gazdaság szempontjait is. Elsődleges szempont az, hogy egy természeti környezetben éljük az
életünket, annak az erőforrásai behatároltak, egy természetes rend alapján újulnak meg,
nekünk mint társadalomnak, amely a megmaradásához, minőségi fejlődéséhez szükséges
igények megfogalmazódnak, ezeket úgy elégítsük ki, hogy ez a természeti erőforrás-
megújulási törvényt figyelembe vegyük. Magának a gazdaságnak pedig értelemszerűen az a
feladata, hogy ezeket a közösségi érdekeket jó színvonalon, elérhető, reális áron, tehát reális
igényeket jó színvonalon és reális áron biztosítsa a közösség számára, de hosszú távon
megkerülhetetlen, hogy a reális árazásban figyelembevételre kerüljön a természeti erőforrások
értéke is.

Mi könnyű helyzetben vagyunk, hiszen nem napi szabályozási kérdésekkel
foglalkozunk, hanem stratégiában kell gondolkodnunk, 20 éves távlatban kell gondolkodnunk,
éppen ezért vethetjük fel a reális árazás kérdését a természeti erőforrások jövőbeni
változásának kérdését is. Hozzátéve értelemszerűen azt is, hogy a reális árazásnak a feltétele
az, hogy a fogyasztói oldalon megteremtsük a takarékoskodásnak és a hatékony
energiafelhasználás lehetőségeit. Én itt az indoklásba semmiképpen nem szeretnék belemenni,
végigsorolni azt, hogy milyen szempontok figyelembevételével lehet egy stratégiát felállítani
és az milyen hozadékkal bír a közösség, a fogyasztók, a gazdaság, a természet, az Európai
Unió által meghatározott célkitűzések vonatkozásában. Ez a bizottság értelemszerűen a
legtájékozottabb ezekben kérdésekben, éppen ezért tudom mondani a magunk részéről azt,
hogy az elkövetkezendő időszakban szeretnénk jelentős mértékben támaszkodni a
Fenntartható fejlődés bizottságban folyó munkára, és ahogy a stratégiaalkotó munka eléri azt
a szakaszát, akkor akár háttér, nem formális, hanem informális konzultációkra is
rendelkezésre fogunk állni kollégáimmal.

Van egy jelentős átfedés még a fejlesztési tárcán kívül épületenergetikai kérdésekben
az építésüggyel kapcsolatosan. Felmerül a kérdés, hogy akkor most hova került az építésügy?
Az építésügy, amely a hatósági kérdésekkel foglalkozik, az a Belügyminisztériumhoz.
Ugyanakkor a statútum szervezetek egyeztetése során elértük azt, hogy nyissunk egy ablakot
a nemzetgazdasági tárca részéről az épületenergetikával, illetve az építési törvénnyel
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kapcsolatos jogszabályi környezet alakítására és ott közreműködői, illetve egyetértési jogunk
legyen. Mert hiába alakítunk ki közösen egy stratégiát, egy hosszú távú stratégiát akár
energiahatékonyságra, azon belül épületenergetikára, ha a hazai jogszabályi környezetet nem
tudjuk ennek megfelelően alakítani, és továbbra is egy követő jellegű szabályozás fog
érvényben maradni, amely elsősorban az európai uniós előírások tükörfordítását tartalmazzák
és nem használják ki azt a meglévő ugyan szűk, de mégis meglévő mozgásteret, amelyet a
saját stratégiai szempontjaink alapján megtehetnénk, amely alapján tudunk helyi piacokat
kiépíteni, tudunk helyi hazai iparágakat felfuttatni és decentralizált környezetben
megvalósítani.

A megújuló energiával kapcsolatos stratégia főbb szempontjaiba nem fogok most
belemenni, ha ezzel kapcsolatosan vannak kérdések, akkor személy szerint én vagy Olajos
Péter képviselőtársam fog szólni.

Felmerül a kérdés, mi van a bioenergetikával, illetve a környezetvédelmi
kapcsolódással? A feladatmegosztások ezen a területen zökkenőmentesen történtek meg, a
stratégiaalkotás a klímastratégiában, megújuló energiában a nemzetgazdasági tárcánál van, a
végrehajtás a fejlesztési minisztériummal egyeztetve pedig a Vidékfejlesztési
Minisztériumnál. Tehát a bioenergetikával kapcsolatos stratégia, majd cselekvési terv
kialakításánál szoros együttműködés alakult ki a vidékfejlesztés és a nemzetgazdasági tárca
között.

Első körben nagy tisztelettel köszönöm a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönjük a tájékoztatást. Esetleg nem tudom, hogy Olajos Péternek van-e
kiegészítenivalója vagy később majd térjünk vissza, vagy így egy blokkban és utána áttérünk
Völner úrnak a tájékoztatására? (Jelzésre:)

OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon
szépen köszönöm, elnök úr és engedjék meg, hogy akivel még nem találkoztam, annak
gratuláljak megválasztása alkalmából és jó munkát kívánjak.

Valóban ahogy államtitkár úr is mondta, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés
Bizottságának, illetve a minisztérium államtitkárságának nagyon szorosan együtt kell
működni nagyon sok területen.

Én egy dologban egészíteném most ki azt, amit államtitkár úr elmondott. Ez pedig az,
hogy világosan lássuk, hogy mi a mozgásterünk ezen a területen, ahhoz szeretném most
hangsúlyozni, hogy egyrészről itt most vannak olyan nemzetközi döntések, illetve közösségi –
értsd alatta európai uniós – döntések és jogszabályok, amelyek a célokat nagyon sok területen
meghatározzák, illetve most vannak kialakítás alatt. Ezeket tényként kaptuk, és amikor mi
áttekintettük ezeket a területeket, azt láttuk – államtitkár úr említette -, hogy a hazai
költségvetési, illetve európai uniós forrásokból tudjuk ezt finanszírozni, de hangsúlyoznom
kell, hogy mindezek, azokhoz a célokhoz, amiket most ismerünk, mindösszesen nagyjából a
20 százalékát fedezik a költségeknek.

Következésképpen – és ezt azért emelem ki, mert itt jön az országgyűlésnek egy
nagyon komoly feladata – egyrészt a széndioxid-kereskedés kapcsán nagyon komoly
lépéseket kell tenni a következő kormányzatnak, hogy az tiszta, átlátható legyen és hogy ott
valóban azok a bevételek realizálódjanak, ami ebben a rendszerben benne van. Másrészt a
hiányzó 80 százalékot a másik lehetőség, hogy a szabad piacról kell beszereznünk. Ehhez
viszont befektetői környezetet kell Magyarországon kialakítani, ami lehetővé teszi, hogy ezek
a befektetések az országba megérkezzenek. Ebben az országgyűlésnek, illetve ennek a
bizottságnak is azt hiszem, nagyon fontos feladatai vannak. Ezt szerettem volna most első

körben hangsúlyozni. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Úgy gondolom, a kérdéseket majd a végén egyben
tegyék fel a bizottság tagjai, és akkor én átadnám a szót Völner Pál államtitkár úrnak.

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm
szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és a megjelenteket.

Ahogy Bencsik úr is említette a minisztériumi megoszlásokban a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumnak négy fő területe van, az egyik az informatika, ez a mai bizottsági ülésen nem
releváns. A másik a vagyongazdálkodás, amely az állami vállalatok szektorban betöltött
szerepét illetően nagyon is fontos tényező, a fejlesztési államtitkárság, ami a fejlesztések
kapcsán nyilvánvalóan a fenntartható fejlődés szempontjából, mivel minden hazai és uniós
forrás itt összpontosul, nagyon lényeges. Az infrastruktúra területe, amelynek én vagyok az
államtitkára, a közlekedés és energiaszektor, amely szintén érintett ezekben az ügyekben.

Bencsik úr említette, hogy a könnyebb és stratégiai rész az övé. Valóban a
megvalósítás, szabályozás, illetve a stratégia realitásokhoz való illesztése a mi feladatunk, a
források rendelkezésre bocsátása. A két minisztérium mindenképpen szoros együttműködésre
ítéltetett ezekben az ügyekben.

Ha megengedik, akkor a közlekedéssel kezdeném, a fenntartható fejlődés a légi
közlekedés az üzemanyag szempontból eléggé kötött pálya, különösebben részletesen nem
térnék ki erre a területre, más kérdés, hogy vagyoni oldalról vagy politikai oldalról egy
nemzeti légitársaság működtetése, jövője egy fontos kérdés, de szerintem meghaladja most
ennek az ülésnek a kereteit.

A víziközlekedést tekintve sajnos Magyarország ebben a tekintetben nem áll jól. Nem
kiemelten fontos a víziközlekedés szerepe, ugyanakkor fenntartható fejlődési oldalról,
energiafelhasználási oldaláról nagyon fontos lenne a fejlesztése, illetve a vízenergia
kihasználása.

A két legfontosabb területe a vasúti és közúti közlekedés, itt az hiszem a stratégiai
vagy akár fejlesztési irányok közül a vasúti közlekedésnek kell primátust adnunk. A TEN-T
programokban is jól látható, hogy Magyarország két nagyon fontos keresztirányú folyosóval
képviseltetné magát az európai közlekedésben. Ezek megvalósítása, az egyik már csaknem
teljesen kész van, ez a Hegyeshalom-Lőkösháza vonal, a másik pedig a Szlovéniától
Záhonyig húzódó másik nagy keresztfolyosó, amely jelenleg egyeztetés, tervezés alatt van és
remélhetőleg a megvalósítás fázisába is elérkezünk.

Nagyon fontos kérdés a két szektornál a közösségi közlekedés szerepe, hiszen a
közösségi közlekedést erősíteni kell ahhoz, hogy ne személygépkocsival való üzemanyag-
felhasználás történjen, itt is érhetők el megtakarítások. Ezen belül is kiemelném a vasúti
személyszállítás fejlődését, hiszen jelenleg az a nem túl szerencsés helyzet van, hogy a
buszközlekedés és vasúti közlekedés állami támogatásból versenyez egymással. El kell
dönteni ezt a meccset, hogy ki lesz a primátus, és mondjuk a buszközlekedés kiegészítő

szerepet kapjon olyan helyeken, ahol a vasúti összeköttetés nem biztosítható. Hogy ez milyen
problémaköröket jelent, természetesen a vasúti személyszállítás fejlesztése, színvonalának
emelése további feladatokat ró ránk, de ez nem elsősorban fejlődési oldalról nehezíti a
dolgunkat.

Ami a közlekedési szektor problémáit illeti, az úthálózat állapota, vasúti hálózat
állapota. Még a vasútnál visszautalnék a szünetelés alatt lévő szárnyvonalakon megvizsgálni,
hogy milyen menetrendekkel és hogyan lehetne gazdaságosan újraindítani, gyakorlatilag a
térség számára hasznosan újraindítani ezeket, hogy megfelelő csatlakozásokkal
rendelkezzenek a térségben élők érdekeit szolgálják, megfelelő időpontokban érjenek
megfelelő településre ezek a vonatok. Tehát elkötelezettek vagyunk ebben a kérdésben is.

Amit a közúthálózattal kapcsolatban említettem, működik egy olyan államtitkárság is
a minisztériumon belül, ami a korábbi időszak fejlesztéseit vizsgálja, tehát a ppp-
konstrukciókat, hogy valóban a leghatékonyabban használtuk-e fel a forrásokat ezeknél a
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fejlesztéseknél, illetve a jövőben milyen fejlesztési irányokat választunk, milyen
finanszírozási modelleket választunk, ez is egy nagyon fontos kérdés.

Az energiaszektorra áttérve gyakorlatilag nekünk ki kell indulnunk abból, hogy mi az
adott helyzet. A stratégiákat gyártjuk, alternatív energiákkal foglalkozunk, ebben nagyon
fontos és megkerülhetetlen tényező például, hogy itt van a paksi atomerőmű, amely
szerencsére még állami tulajdonban van, meghatározó az ország villamosenergia-ellátása
szempontjából. Még az előző parlament hozott döntéseket arról, hogy a blokkok élettartamát
meghosszabbítják, illetve döntés született arról, hogy új atomerőmű kerül felépítésre.
Gyakorlatilag ez szolgáltatja az ország villamosenergia-ellátásának a bázisát, s emellett
természetesen különböző gáz- vagy szénbázisú, alternatív energián alapuló számos ellátási
lehetőséget.

Itt azért kiemelném azt, hogy lehet, hogy nem mindig csak olyan megoldásokban lehet
gondolkodni, hogy milyen erőműveket építünk, hanem ha áttekintem az elmúlt 20 év
koncepcióit például a gázhálózat kiépítését, akkor láthatjuk, hogy olyan falvakban is jelenleg
gáztüzelésre állították át az ellátást, ahol egyrészt az ott élők nem tudják megfizetni. Másrészt
korábban lehet, hogy fatüzeléssel működtek ezek a háztartások és jelenleg ezt a zöldenergia
címén a rendelkezésre álló mennyiségeket nagyon alacsony hatásfokkal égetik el az
erőműben, ami lehet, hogy a korábbi megoldás szerencsésebb volt. Ugyanakkor a szolgáltatók
panaszkodnak nekünk, hogy alacsony a gázfogyasztás, illetve nem fizetik ki, tehát itt az
árprobléma köre is nagyon jelentős problémakört jelent.

Ami – és akkor rá is tértem - a gázterületet illeti, nagyon nyomasztó a jelenlegi
helyzetben, a hosszú távú szerződések és az árképzések miatt, itt nem szerencsés, hogy
ennyire importfüggő az ország az energiaellátás szempontjából, és akkor itt jönnek be
ezeknek az alternatív lehetőségeknek, az épülő szélerőművek, biomassza erőművek,
geotermikus energiafelhasználás lehetőségei, és amit említettem az imént is, a stratégiai
döntéseknél az együttműködés megvizsgálása, hogy a jelenlegi hálózatra, adottságokra
hogyan illeszthető adott esetben az új alternatív energiatermelő.

Azt hiszem, itt a minisztérium és háttérintézmények munkájára számíthat mindenki a
jövőben is. Abban bizakodom, hogy ez a kormányzati ciklus pont azáltal, hogy a fejlesztési
forrásokat a stratégiai célok mellé tudja rendelni, irányzottan sokkal hatékonyabban tudjuk
majd az uniós forrásokat is felhasználni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Nem tudom, hogy esetleg Szoboszlay úrnak van-e ehhez
kiegészítése? (Jelzésre:) Tessék!

DR. SZOBOSZLAY MIKLÓS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Én is aláhúznám
azt, amit Olajos Péter már mondott. Tisztelettel köszöntök mindenkit egyébként, elnézést!

Az Európai Unió meghatároz számunkra nagyon konkrét feladatokat. Nem 20 és 30
éves távlatban, hanem 2011-re, 2013-ra, 2015-re és így tovább. Miközben a stratégiát
természetesen meg kell alkotni és a stratégiának összhangban kell lennie a napi
cselekvésekkel, pontosabban fordítva a napi cselekvéseknek a stratégiával, akkor utána a mi
feladatunk az, hogy ehhez a forrásokat folyamatosan biztosítsuk, a megújuló
energiahatékonysági cselekvési tervvel kapcsolatos elképzeléseket konkretizáljuk, az
energiahatékonyság cselekvési terv folyamatos korszerűsítéséről gondoskodjunk, és
továbbvigyük mindazokat a gondolatokat, amelyeket az energiapolitika egyébként ma
tartalmaz. Az ellátás biztonságot minden határon túl érvényesítsük, a fenntarthatóságot a
lehetőségek legvégső határáig érvényesítsük, és a versenyképességét biztosítsuk a
gazdaságnak. Ez volt az a három alapelv, amit az energiapolitika kimondott, és amit én úgy
gondolom, hogy a hosszú távú stratégiákban is fel kell vállalni és érvényesíteni kell.
Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönjük szépen, és akkor azt gondolom, megnyithatjuk a teret a
kérdéseknek. Mielőtt erre sor kerül, én csak jelezni szeretném, hogy a bizottságon belül
létrejött egy energiaügyi albizottság, amelyik természetesen együtt kíván működni a
Gazdasági bizottságon belül működő energia albizottsággal, és nagyon szeretnénk, ha az
albizottság egy intenzív és gyümölcsöző együttműködésbe keveredne a minisztériumi
energiaügyekkel foglalkozó államtitkárságokkal. Ezt én fel is kínálnám, hogy amennyiben a
minisztérium részéről van igény arra, hogy a bizottság ilyen vagy olyan ügyekben, akár az
országgyűlésen belül, akár más módon fel tud lépni aktívan annak érdekében, hogy ezek a
stratégiák megvalósulhassanak, akkor természetesen erre nyitottak vagyunk.

Kérdések, hozzászólások
Akkor a kérdésekre rátérve, ha megengedik, én el is kezdem a kérdések sorát. Van egy

pár nagyon izgalmas dolog, amit szívesen feltennék. Talán az a legszerencsésebb, ha
összegyűjtünk három-négy kérdést, és akkor azokra csomagokban lehet válaszolni, aztán újra
a kérdés lehetősége. Egyrészt számomra nagyon fontos kérdés, hogy a hazai energiapolitika
az elmúlt mondhatjuk 20 évben egy kicsit mintha fordítva ült volna a lovon. Egy csomó
döntés született akár országgyűlési szinten ,és aztán a stratégiák mintha ehhez próbáltak volna
idomulni, ezekhez az adottságokhoz, amik korábban megszületett döntésekből következnek.

Nagyon fontos dolognak tartom, hogy van olyan szereplő a minisztériumi struktúrán
belül, egy államtitkárság, amelyik a stratégiaalkotással foglalkozik, és elhangzottak itt nagyon
pozitív hírek azzal kapcsolatban, hogy tényleg milyen típusú stratégiák készülnek. Továbbra
is kérdés, hogy vajon olyan stratégia elkészítésére lehet-e számítani, ami az alapvető

kérdéseket teszi fel? Tehát hogy Magyarország energiaellátása 10-20-30 év múlva milyen
forrásokból, hogyan fog kielégítésre kerülni? Mi lesz a helye a megújuló energiaforrásoknak,
mi lesz a helye a fosszilis energiaforrásoknak, és nem utolsó sorban mi lesz a helye a
nukleáris energiának? Paksról itt szó került, valóban van az élettartam hosszabbításra egy
országgyűlési határozat, és abban is azt hiszem, talán van egy konszenzus, hogy jelen
pillanatban nem áll módjában Magyarországnak olyan rapid átmenetet végrehajtani, hogy ezt
az élettartam-hosszabbítást meg lehetne úszni. A kérdés az, hogy mondjuk egy új erőművi
blokkok felépítése az eldöntésre került, és akkor a magyar energiastratégia igazodik majd
valahogy ahhoz, hogy itt felépül még mondjuk 2000 megawattnyi erőművi blokk, ami a
magyar villamosenergia-igény döntő többségét akkor az így kiépülő nukleáris
energiakapacitás ki tudja elégíteni. Akkor hol jön be itt a képbe a megújulóenergia-termelés,
vajon ez az elképzelés számol-e azzal, hogy csökkenteni lehet Magyarország energiaigényét
vagy arra a stratégiára alapoz, amelyik folyamatos energiaigény-növekedést vetít előre?

Az Európai Unióban azért igen markáns energiaigény-csökkentési célok
fogalmazódtak meg, 20 százalékos csökkentést írtak elő 2050-re. Ez igazából számomra az
alapvető kérdés, hogy egy szinttel magasabban vannak-e olyan alternatívák – nem is azt
mondom, hogy most legyen egy stratégia -, de készülnek-e olyan alternatívák, amelyek
kiszámolják, hogy mibe kerül társadalmilag, pénzügyileg, környezetileg ilyen vagy olyan
energiastratégia megvalósítása? Nukleáris energiatermelésre alapozás, az energiatakarékos és
megújuló energiákra alapozás vagy a fosszilis energiák szélesebb körű használata, és hogy
ezek egymás mellé tehetők legyenek, és akkor ezekből a számokból lehet kitalálni, hogy mi
legyen végül is az a stratégia, ami megvalósul.

Itt valóban sokat emlegették az európai uniós elvárásokat, ezeket bizony az
energiaigény csökkentése, a kibocsátáscsökkentési célok, de épp most kerül majd az Európai
Tanács asztalára egy javaslat, amely a 20 százalékos kibocsátáscsökkentési cél növelésének
lehetőségei megvizsgálására kéri fel a bizottságot, aztán hogy ebből mi jön ki, majd elválik.

Ezek azért olyan alapvető kérdések, amik szerintem eggyel előrébb vannak annál
szerintem, hogy pontosan milyen épületszigetelési támogatásokkal lehet elérni azt, hogy
mondjuk a hazai épületállomány energiamutatói javuljanak.
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Első körben ez az alapvető és nagy kérdésem van, és akkor én megadom a lehetőséget,
hogy a bizottság tagjai… (Jelzésre:) Fülöp úr jelentkezett, Nagy Andor alelnök úr
jelentkezett, mindenki jelentkezik. Akkor egyelőre fussunk egy kört és akkor utána, jó. Akkor
Fülöp úr!

FÜLÖP ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Egy nagyon rövid és konkrét, amit már
elnök úr említett, a különböző energiafajták közül egyre kérdeznék rá, a biodízellel
kapcsolatosan. Az Európai Unióban mik a hosszabb távú elképzelések, illetve mi a nemzeti
stratégiánk ezzel kapcsolatosan? Információm alapján a gázolajba keverve 10 százalékot kell
elérni, ez marad-e várhatóan? Ennél lehet-e magasabb vagy lehet-e alacsonyabb? Ha növeljük
vagy akár csak marad az, akkor ez a környezetre nézve hosszabb távon nincs-e káros hatása?
Mert hallani ilyet, hogy egyik oldalról takarékoskodunk a hagyományos olajjal, viszont
hosszabb távon nagyon kíméli a környezetet, a természetet, ha a biodízelt túlságosan
növeljük.

Ámbár van egy másik oldala. Ahol én élek, ott a mezőgazdaság nagyon fontos terület,
és nekik is jó lenne tudni, hogy miben gondolkodjanak, hiszen egy biodízel-termelés a
gazdáknak akár megélhetést is jelenthet? Tehát hosszabb távon milyen elképzelések vannak,
folytatódik-e az a támogatás a biodízelre? Lesz-e erre európai uniós vagy nemzeti támogatást
kiegészítő támogatás, hiszen most meg van határozva jelenleg, hogy literenként mennyi.
Engem körülbelül ezek, amelyek a biodízellel kapcsolatosan érdekelnek. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Nagy Andor alelnök úr!

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én szeretnék kérdezni is,
de mielőtt kérdezek, szeretném elmondani a véleményemet is azzal kapcsolatban, amit
hallottunk. Ez egy kicsit lehet, hosszabb is lesz, mert én is első alkalommal hallhattam együtt
a két tárca képviselőit. Itt volt egy kormányváltás április végén, illetve májusban, és eszembe
jutott, amikor hallgattalak benneteket, hogy sok minden itt más, mint amit korábban
hallottunk. Van bizonyos ügyekben folytonosság, de azért az látható részben személyekben is,
részben ügyekben is, hogy más struktúra van, más célok vannak. Azért bennem van a
kisördög, hogy vajon hogy fog ez az egész jól működni, mert azért valljuk be, ez egy teljesen
új struktúra. Én azért – ahogy elmondtam miniszter, Fazekas Sándor meghallgatásán is –
ebben inkább lehetőséget látok és nem nehézségeket.

Minden gazdaságnak alapvetően három erőforrása van az emberi erőforrások mellett,
ezek a víz, a termőföld és az energia. Látható a kormányzati szerkezetben, hogy a víz és a
termőföld – fogalmaznék talán úgy – végre egy helyen van. Szerintem nagy lehetőségeket rejt
magában, hogy a vízügyi szakpolitika a vidékfejlesztéssel és az agrárgazdálkodással együtt,
egy helyen helyezkedik el.

Az energiaügyek két helyen vannak, de ahogy hallgattam a két tárca képviselőit, ezek
jól megférhetnek egymással, hiszen az egyik helyen stratégiaalkotás zajlik, a másik helyen
szabályozás, az ehhez szükséges pénz biztosítása. Szerintem megvan arra a lehetőség, hogy ez
jól tudjon működni. Van benne kockázat is, mert korábban egy egészen másfajta szerkezetben
dolgoztunk, de azt gondolom, hogy ezt meg lehet csinálni, ehhez sok sikert kívánok nektek.
Ez egy szép, de nehéz feladat lesz, egy nagy kihívás, ugyanakkor azt gondolom, hogy ebben
rengeteg tartalék, rengeteg lehetőség van.

Szeretnék reagálni arra, amit Bencsik János mondott ki és Olajos Péter is csatlakozott
hozzá, ez az energiastratégia kérdése. Magyarországnak van energiastratégiája egyébként, ezt
elfogadtuk, de szükség van arra, hogy egy másik legyen, mert ez köszönőviszonyban nincs
azzal egyébként, ami akár energiafronton történt, akár klímaügyekben történt volna, és
időszerű – ezt ki is mondta egyébként államtitkár úr -, hogy a jelenleg meglévő
energiastratégiákat meg a különböző műhelyekben keletkezett anyagokat valaki összefésülje.
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Magam is voltam már a miniszterelnöki kabinetfőnökként abban a helyzetben, hogy
rácsodálkoztam, hogy mennyi anyag van. Magyarország tele van egyébként jobbnál jobb
stratégiai anyagokkal, de ezek szintézise, ami egyébként nem egy egyszerű intellektuális
kihívás, eddig nem történt meg. Ez a kétharmados támogatottság meg ez az új kormányzati
struktúra lehetőséget ad erre, sőt talán el is várja, hogy végre ezek egyfajta szintézisbe
kerüljenek, és Magyarország eljusson abba az állapotba, hogy egy jó energiastratégiája
legyen, zárójelben megjegyzem, legyen végre vízstratégiánk, mert ez sincsen, legyen egy jó
klímastratégiánk, egy fenntartható fejlődési stratégiánk és ezek legyenek valahol egymással
legalább köszönőviszonyban.

Számomra végig a fő kérdés a pénz volt, mert ugye szép szándékokat meg tudunk
fogalmazni, de ismerve Magyarország nehéz gazdasági helyzetét, ismerve az európai uniós
elvárásokat, bennem mindig az motoszkál, hogy hogy lehet ezt úgy megcsinálni. Ezért lesz
kulcsszerepe Völner Pál tárcájának, hogy azokat a szép energiastratégiai célokat, amiket itt
megfogalmazunk, nevezetesen hogy törekedjünk egyfajta energiafüggetlenségre, mert amiről
beszéltünk, hogy 40, akár 80 százalékos megtakarítást érhetünk el az épületek korszerűsítése
révén, az lefordítva azt jelenti ad abszurdum, hogy kevesebb gázt kell venni a Gazpromtól,
nem kell érte kiadni devizát, hanem azt más célokra lehet költeni. És én nagyon szeretnék egy
olyan energiastratégiát, amelyben mondjuk bizonyos fix dolgok már megvannak. Hihetetlen
tartalék van az energiahatékonyságban, ez el is hangzott és nagyon örülök neki, hogy ebbe az
irányba mozdul el a kormányzat. Nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági jelentősége is van
annak, ha kevesebb gázt kell Oroszországtól importálnunk.

Nem nyitnám meg azt a vitát most a bizottsági ülésen, hogy szükség van-e a paksi
atomerőmű bővítésére, mert erről parlamenti döntés van. Azt sem mondom a Fenntartható
fejlődési bizottság alelnökeként, hogy én atomenergia-párti vagyok, de azt gondolom, vannak
realitások. Én több megújuló energiát szeretnék, én megújulóenergia-párti vagyok, de azt
gondolom, a megújuló energia és az atomenergia megférnek ebben az országban egymással,
de több megújuló energiás beruházást szeretnék. De honnan lesz erre pénz?

Olajos Péter pedzegette már ezt a rövid hozzászólásában, hogy itt mozgósítanunk kell
olyan eddig nem mozgósított erőforrásokat – azt hiszem a magántőkét említette -, mert
vannak az EU-s források, a nemzeti források meg a magántőke. Ezekből lehet gazdálkodni és
ezeknek meg kell majd találni egy optimális viszonyát ahhoz, hogy ez hatékonyan tudjon
működni.

Annak is nagyon örülök, hogy ugyan nem mondta ki senki, de ha ebbe az irányba
megy el a kormányzás, akkor Magyarországon eljuthatunk előbb-utóbb abba az állapotba,
hogy egy olyan zöldgazdaság alapjait rakjuk el, ami szerintem kívánatos. Azt is belátom,
hogy ezt nem lehet holnap elkezdeni, mert ma más feladatok vannak, ugyanakkor az irány ez
kell, hogy legyen, egy olyan zöldgazdaság kiépítése, amely kevesebb energiát használ fel,
hatékonyabban működik, és tekintettel van a környezet értékeire, ugyanakkor munkahelyeket
is teremt. Ezt nem mondta ki senki talán ilyen közvetlen módon, de hihetetlen munkahely-
teremtési potenciál van Európa minden országában, így Magyarországon is a zöldgazdaság
alapjainak a lerakásában.

Itt lenne az egyik első kérdésem, ami a pénzhez nyúlik vissza, hogy lesz-e zöldbank.
Mert erről sokat beszéltünk és nem tudom, hogy lesz-e erőnk ezt megcsinálni. A választási
kampányban én erről egész sokat beszéltem, mert szükségét látom annak, hogy legyen egy
zöldbank is a meglévő pénzszerzési lehetőségek mellett.

Még egy konkrét kérdésem is lenne és akkor be is fejezem, hogy ne csak én beszéljek.
A CO2-kvóták értékelését az az albizottságunk, amelyet a második napirendi pont kapcsán
fogunk felállítani, mely az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit, visszaéléseit vizsgálja,
azt gondolom, foglalkozni fog a CO2-kvóták értékesítésével. Azt szeretném megkérdezni,
hogy sor fog-e kerülni újabb kvótaértékesítésekre, illetve ha igen, most már garantált-e az,
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hogy ez zöldberuházási célokra lesz fordítva és ugyancsak a zöldgazdaságot tudja erősíteni az
a pénz is, ami az esetleges kvótaeladásból a költségvetésbe befolyik?

Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönjük szépen! Most Bödecs Barna következik. Én azt javasolnám, hogy
még ezt a kérdést hallgassuk meg, utána a válaszadás lehetőségét adjuk meg a vendégeinknek,
és utána Kepli Lajos, Fejér Andor és Oláh Lajos jelezték még, hogy kérdést szeretnének
feltenni, és azokra megint egy blokkban lehet válaszolni. Bödecs Barnáé a szó!

BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Államtitkár Urak!
Nagyon örülök, hogy találkozhatunk és engedjék meg, hogy én elsősorban a közlekedés
területéről szóljak és esetleg fogalmazzak meg néhány kérdést.

Itt az önök tájékoztatójában nagyon erősen fókuszáltak az ipari energiaigényekre,
illetve a lakossági, intézményi fűtési energiaigényekre és az ezekkel kapcsolatos igen nagy
korszerűsítési feladatokra. Ugyanakkor én magam részéről nagyon fontosnak tartanám, hogy
Magyarországnak legyen egy pontos képe a közlekedési energiaigényekről és annak jövőjéről,
hiszen talán a második legnagyobb felhasználói területről van szó és nagyon erősen
importfüggő területről van szó, hogy jobban előremozdulás történhessen. Ebben nem
kizárólag az egyéni közlekedés benzin- és gázolaj-felhasználását értem, hanem a prioritásként
megnevezett vasúti közlekedés felhasználását is, hiszen a jelenlegi, rendkívül korszerűtlen
állapotok mellett azok a fajlagos előnyök, amelyekkel a vasúti közlekedés távlatilag
rendelkezhet, kevéssé tudnak érvényesülni, hiszen 50 éves energiafaló járművekkel ezt
nagyon nehéz megvalósítani.

Nagyon örülnénk itt a bizottságban, ha kaphatnánk majd a kormányzat részéről
tájékoztatást arról, hogy ebben az energiapolitikában például van-e lehetőség arra, hogy a
következő években a vasúti áru- és személyszállításnál a villamos vontatás aránya
növekedjék, és eléggé le vagyunk maradva és nagyon erősen kőolajfüggő ez a terület is. Adott
esetben még a mellékvonalak üzemeltetése és irányítása terén is el lehetne gondolkodni
például vegyesüzemeken, nem muszáj adott esetben mindenhol felsővezetéket kiépíteni,
vannak Nyugat-Európában is példák, hogy részben vezeték alatt, részben anélkül közlekedő
vegyesüzemű járművekkel is meg lehet oldani bizonyos szakaszokon a közlekedést, ami a
beruházási költségeket csökkentheti.

Ahhoz, hogy az egyéni és közösségi közlekedés tulajdonképpen a közösség terhére
folyamatosan romló arányán változtassunk, úgy érezzük, hogy nem pusztán energetikai,
hanem egyáltalán közlekedéstervezési szempontból is egy teljesen új megközelítési módra
lenne szükség. Ugyan az elmúlt években is történtek akár a közúti közösségi, akár a vasúti
közöségi közlekedésben fejlesztések, ezeknek legnagyobb hibáját általában abban láttuk, hogy
ezek bizonyos részterületekre fókuszáltak, és magát a rendszert és a rendszernek az átbocsátó
képességét kevéssé vették figyelembe. Tehát lehet például vadonatúj, 160 kilométer/órás
sebességre képes villamosmotor vonatokkal 40 kilométeres pályasebességgel is közlekedni,
csak nincs sok értelme, tehát mindenképpen kérném a szaktárcát, hogy ahol forrásra van
lehetőség, ott fókuszáltan komplex fejlesztésben gondolkodjanak annak érdekében, hogy ezen
fejlesztések előnyei a lakosság számára elérhetőek legyenek.

Szeretném megkérdezni, hogy tervez-e változtatást a tárca az áruszállítási arányok
befolyásolása érdekében, azaz lesz-e ebben a kormányzati ciklusban olyan, a tranzit-, illetve
nemzetközi árufuvarozást érintő piaci értékarányos útdíj, ami az infrastrukturális költségeket
figyelembe veszi, és ilyen értelemben segíti a magyar államot abban, hogy ne kelljen a
közúthálózat leromlását adófizetői pénzből finanszírozni, hanem azok fizessenek érte, akik ezt
okozzák. Ilyen értelemben ez egy lehetőséget biztosíthatna a vasúti áruszállításnak, aminek
van egy olyan aspektusa és jelentősége is, hogy általában legsúlyosabb halálokokkal járó
közúti baleseteket pont a nehéz tehergépjárművek okozzák.
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Végül pedig szeretném megkérdezni, ez megint az áruszállítást érinti, hogy volt egy
elég botrányos privatizáció a MÁV Cargo esetében. Tudomásunk van arról, hogy egy
bizonyos átmeneti idő után a piaci lehetőség megnyílik. Tervezi-e a magyar állam, hogy a
MÁV Zrt. vagy akár más állami szerv a jövőben árufuvarozással, akár egy korszerű,
kombinált árufuvarozással a saját jogán is foglalkozni fog?

Így röviden, de természetesen ennek a kérdésnek rengeteg aspektusa van, amiről a
későbbiekben sokszor fogunk beszélni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen és akkor a válasz a vendégeinké. Bencsik János!

Válaszok

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nagyon világosan
megfogalmazódtak a kérdésekben azok a szempontok, amire alapozni kell egy jövőbeni
nemzeti energiastratégiát. Sokáig az energiapolitikában villamosenergia-központú beszélgetés
folyt és mindent ezen a szemüvegen keresztül határoztak meg a hazai energiapolitikában és
energiastratégiában. Világosan kell látni, hogy háromosztatú egy ország energiaellátása.
Ahogy azt Bödecs képviselő úr említette, közlekedési célú energiafelhasználás ma már
megközelíti a 30 százalékot, hasonlóan 30 százalék körüli a villamosenergia-felhasználás és
40 százaléknyi, tehát túlsúlyban a hőenergia-ellátás, hőellátás van, amely az épületekhez
kötődik értelemszerűen, legyen az éppen magánház vagy valamiféle szolgáltatási
tevékenységet magába foglaló épület vagy középület, közintézmény, közszolgáltatást
biztosító közintézmény. Éppen ezért a nemzeti energiastratégia megfogalmazásánál ezt a
három szempontot kell kiemelni.

Kezdjük a villamosenergiával. A villamosenergia-ellátáson belül, amely a teljes
energiagazdálkodás 30 százalékát foglalja magában, jelenleg három primér energiaforrásban
lehet gondolkodni, a fosszilis, azon belül van két szenes erőművünk, tulajdonképpen a Mátra
és a Vértes. Ezenkívül vannak a földgáz primér energiával működő villamos energia
erőművek, amelyek egy része kapcsoltan hőenergiát is termel. Ezek egy része már olyan
hatékonysággal működik, amely fenntarthatósági szempontokat is figyelembe véve
elfogadható. Aztán van az atomenergia és vannak a megújuló energiák.

A megújuló energiák a villamosenergia-ellátás területén – valljuk be őszintén –
nagyon fontos, de csak kiegészítő szerepet tölthetnek be. Tehát az ország biztonságos
villamosenergia-ellátását rövid és középtávon megújuló energiaforrásokra nem lehet építeni.
Legalább is nagyon kockázatos vállalkozás lenne főleg akkor, ha figyelembe vesszük a
legkisebb költség elvét is. A jelenlegi technológiákkal számolva, illetve környezetföldrajzi
adottságainkat is figyelembe véve korlátozott lehetőségekkel bírunk.

Van egyrészt a szélenergiában lévő lehetőség. Ennek az elterjesztése, kiterjedt
penetrációja a tározó-erőművi kapacitások hiányában korlátozott. Abban az esetben, ha
intelligens energiaszabályozás és mérési rendszer meghonosítására reális lehetőség
mutatkozik – itt a SMART Metering rendszer bevezetése – abban az esetben lehet
szélenergiában, többletkapacitásban gondolkodni. Persze a stratégiaalkotásnál minden egyes
primér energia vonatkozásában azt is meg kell nézni, hogy ez milyen mértékben
gyökereztethető meg a hazai gazdaságban, a termelő gazdaságban, a technológiák
fejlesztésében, előállításában, gyártásában, és ezek milyen mértékben tudnak hazai
munkahelyeket teremteni és a későbbi üzemeltetésben is, zárójel bezárva.

Másik lehetőség a megújuló energia területén a villamosenergia-ellátás céljára a
napenergia. Valóban vannak lehetőségeink, ugyanakkor, hogy egy versenyképes szegmenst
építsünk fel, gyártóbázissal és szolgáltatói háttérrel együtt, elengedhetetlen az árkiegészítés,
ártámogatás, tehát a kötelező átvételi rendszerbe való beillesztés. Ma Magyarországon 0,1
euróra rúg a kiegészítő ártámogatás a napenergia vonatkozásában. Ahhoz, hogy egy
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versenyképes legyen, 0,3-0,4 eurós támogatásra lenne szükség. Kérdésként merül fel, hogy
egy ilyen jellegű, ilyen mértékű átvételi támogatás a villamosenergia-ár szerkezetében
mondjuk 60-70 filléres többletköltséget jelentene kilowattóránként, ez a fogyasztói oldalról
vállalható, nem vállalható.

Ezek olyan stratégiai kérdések, amelyeket szakaszolva 5-10-15 éves távlatban
előrevetítve a fogyasztó terhét, viselőképességét is figyelembe kell venni. Értelemszerűen, ha
ennek az elterjedtsége megnövekszik, olcsóbbá válik a technológia, ráadásul a megfelelő

technikai berendezések bevezetésével lehetőség nyílik arra, hogy egyszerű háztartások,
közintézmények a felesleges energiájukat értékesítsék a hálózaton, az egységes hálózaton
keresztül. Ez arra is jó, hogy szemléletváltozást tud elindítani, és életközeli állapotba hozza az
alternatív energia előállítását az egyszerű polgár számára is. Azt is figyelembe kell venni a
költségek árazásánál, figyelembevételénél, hogy ennek van egy ilyen társadalmi pozitív
hatása is. Ez egy igazi stratégiai kérdés, amit végig kell vizsgálni, makrogazdasági
elemzéseket mögé kell tenni, és ez alapján lehet meghatározni azt, hogy egy ilyen ugrást ezen
a területen lehet-e bevállalni, de ezzel együtt sem mutatkozik elegendőnek akár a szélenergia,
akár a napenergia hasznosítása a villamosenergia-előállítás területén ahhoz, hogy
biztonságosan és elérhető áron, megfizethető, a legkisebb költség elvének
figyelembevételével történjen meg a villamos energia előállítása.

Az összes többi kiegészítő bioenergia, akár a biogáz is említhető ezen a területen, nem
tudja hozni azt a villamosenergia-mennyiséget, amely az elkövetkezendő mintegy másfél-két
évtizedben szükségessé válik az ország biztonságos ellátása szempontjából. Tehát ki kell
alakítani egy egyensúlyt az atomenergia, a fosszilis gázenergia, illetve a megújuló energiákból
nyerhető villamos energia vonatkozásában.

A közlekedés területén értelemszerűen kötött pályás közlekedés, a közösségi
közlekedésben a villamosenergia-felhasználás az, amely jelentős mértékben tudja csökkenteni
a kibocsátást. Itt is a legkisebb költség elvét figyelembe kell venni, de a társadalmi hatásokat
is bele kell kalkulálni és minden egyes esetben a társadalmi hatásokat be kell kalkulálni,
legyen az gazdasági hatás, tehát a költségvetés bevételi oldalát is befolyásoló hatás, a
munkahelyek számának növekedése, de figyelembe kell venni a kibocsátáscsökkentést is. Ha
valaki megnézi azt, hogy az elmúlt öt esztendőben milyen mértékben növekedett a szállópor-
koncentráció az országban, éppen a közúti közlekedés és tranzitközlekedés megnövekedése
miatt, ez hozzávetőlegesen 30 százalék, ez növekmény öt esztendő alatt. Ha mögé tesszük
ennek a közegészségügyi hatását és az abból származó költségvetési kiadások mértékét,
illetve a munkavállaló, a közösségben aktív tevékenységet végző egészségi állapotát is ezáltal
munkateljesítményét, ezek mind, mind, mind nemzetgazdasági költségvetési szempontból
fontos tényezők. Tehát ez is hozzászámolandó, amikor a közlekedés jövőbeli szervezéséről
beszélünk, és a stratégiába, az energiastratégiába be akarjuk építeni.

Ahol a legnagyobb mozgásterünk van, az a hőellátás, ez a legnagyobb terület, mintegy
40 százalék, itt van jelentős beavatkozási lehetőség már rövid és középtávon, amely az
egyébként meglehetősen szerény foglalkoztatottsági helyzetet is jelentős mértékben tudja
befolyásolni. Ez az a terület, ahol a hazai megújuló potenciálunkat a leghatékonyabban tudjuk
kihasználni és a gázenergia kiváltására jó lehetőséget biztosít akkor, hogy ha a digitális
katasztereinket megnézzük és végre használjuk is, amelyek rendelkezésre állnak háttér állami
intézményeknél. Ahol lehet, geotermális energiafelhasználására kell alapozni, ahol lehet,
biomasszára. A biomasszát nem villamos erőművekben kell lehetőség szerint eltüzelni,
méghozzá nagy teljesítményű villamos erőművekben, vagy akár a most tervezőasztalon lévő
vagy engedélymegszerzési állapotban lévő projekteknél, szalmaerőműveknél, amelyek
20 megawattot meghaladó teljesítményben gondolkodnak, hanem egészen biztosan
fenntartható módon ezeknek a primér energiával való ellátása nem lesz biztosítható. Ugyan a
CO2-kibocsátás vonatkozásában semleges beruházásokra sor kerülhet és szélesítheti az
energiakereskedelmi piac kínálati oldalát, ugyanakkor az extrém szállítási távolságokkal
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extrém költségek, illetve kibocsátások fognak jelentkezni, és ami az egyik oldalon egy
klímavédelmi szempontból semleges hatást gyakorol, az a másik oldalon le fogja rontani a
többletközlekedési kibocsátással. Ráadásul hogy ha nem közösségi tulajdonban vagy legalább
is résztulajdonban valósulnak meg, vagy nem helyi vállalkozók által valósulnak meg ezek a
decentrált hőellátási beruházások, erőművi beruházások, abban az esetben az ott képződő
forráshaszon is ki fog vándorolni abból a decentralizált gazdasági környezetből és nem fog
közösségivé válni. Márpedig ha a vidék megtartóképességét is erősíteni szeretnénk, akkor épp
a hőellátás területén kell nekünk arra alapozni, hogy a helyben meglévő megújulóenergia-
forrásokat a lehető legnagyobb hatékonysággal használjuk ki.

Ennek van persze egy másik oldala is, amelyet hozzá kell tenni. Ha mezőgazdasági
hulladékokat, melléktermékeket, hasonlóképpen erdészeti hulladékokat, melléktermékeket
energetikailag összegyűjtjük, hasznosítjuk, a táji környezet állapota javul. Ha a táji környezet
állapota javul és ezzel együtt egy kétszintű szabályozás kerül bevezetésre a helyi piacra való
jutás lehetőségét, versenyképességét növelendő a helyi kistermelők számára, erre ráfűzve a
helyi, falusi turizmusban rejlő lehetőségeket, akkor világosan lehet látni, hogy egy rendezett
környezet, egy rendezett táji környezet, amelynek gazdája van, amely még egyébként
energetikailag hasznot is termel és önellátást biztosít és a megtermelt jövedelmek kerülnek
visszaforgatásra, kiegészül egy helyi élelmiszer-termeléssel, amely a helyi piacokat jó
minőségben tudja ellátni. Közlekedési költségeket és kibocsátásokat ez által is csökkentve,
hiszen helyben megtermelt termékeket lehet helyi piacon értékesíteni, így a tranzitköltségek
és kibocsátások csökkennek, és lehet erre a vonzó táji környezetre ráfejleszteni olyan
idegenforgalmi kapacitásokat, amelyek figyelembe veszik megint csak az adott táji, földrajzi
adottságokat akár a geotermáliával.

Tehát magának a stratégiának, a stratégiaalkotásnak mindezeket az egyéb gazdasági és
társadalmi szempontokat is figyelembe kell venni, de különbséget kell tennünk a közlekedési,
a villamos- és a hőellátás vonatkozásában. Egészen más mértékben lehet és kell alapozni a
megújuló energiaforrásokra rövid és középtávon, hosszú távon pedig értelemszerűen
befolyásolja mindennek a realitását az, hogy az innováció, a technológiai fejlődés milyen
mértékben fogja csökkenteni többek között a napelem beszerzési árát.

A többi vonatkozásban arra kérem Pétert, hogy szíveskedjék válaszolni és a
közlekedéssel kapcsolatban pedig értelemszerűen a társtárca államtitkára fogja a kérdésre a
választ megadni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Olajos Péter!

OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm
szépen, elnök úr. Azt szeretném bevezetőként mondani, hogy nagyon örülök annak, hogy a
tervezés fontosságát, illetve a stratégiaalkotás jelentőségét a bizottság tagjai – legalább is a
kérdésekből kiolvasható módon – nagyon nagyra értékelik, és én úgy gondolom, hogy itt, ha
ezeknek az elvárásoknak, amik itt megfogalmazódtak, meg szeretnénk felelni, akkor nagyon
komoly fejlesztéseket kell végrehajtanunk.

Egyrészt az állami kapacitásokat kell jelentős mértékben fejlesztenünk. Másrészt ami
többé-kevésbé, illetve teljes mértékben kiolvasható megítélésem szerint a
kormányprogramból is, itt egy olyan modern kormányzati gondolkodásnak kell
megvalósulnia ahhoz, hogy ezek a stratégiaalkotási tervek megvalósuljanak, ami a klasszikus
government vagy governence típusú kormányzás közötti különbségben van. Azazhogy a
kormányprogramból az olvasható ki számunkra, hogy a hazai, illetve nemzetközi
műhelyekkel, tudományos, szakmai tudásbázisokkal, beleértendő természetesen a civil
szervezeteknél felhalmozódott nagy tudást is, a kormányzat aktívan akarja használni ezeknek
a stratégiáknak a kiépítését, másképp nem is lehet ezt megcsinálni, tehát minél szélesebb
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társadalmi, politikai, illetve szakmai konszenzus megteremtése alapozhatja csak meg ezeket a
20-30, akár adott esetben 40 év távlatokban készülő stratégiákat.

Ami a konkrét kérdéseket illeti, Fülöp István kérdése a bioüzemanyagokra, azon belül
is a biodízelre vonatkozott. Annak kapcsán a következőket szeretném elmondani. Nyilván a
bizottság tagjai tudják, hogy miután erről egy 2008-as uniós direktíva szól, ezért ez egy
európai uniós kompetencia. Természetesen abba a vitába, hogy a fenntarthatóság feltételének
a biodízel alapanyagok, illetve szélesebb értelemben a bioüzemanyagok hogyan felelnek meg,
ez most is zajlik, folyamatosan zajlik. Addig azonban, amíg az Európai Unió ezen a direktíván
nem változtat, addig minden kormányzat az Európai Unión belül a 10 százalékos célértéket
tekinti feladatának, azazhogy 2020-ra harmonizált módon folyamatosan emelkedik a bekevert
bio komponens mennyisége. Magyarországon ebből a szempontból a megújuló energiáknak
ezen fajtája - megint nagyon fontos úgy látnunk, hogy - nem cél a mi szempontunkból, hanem
egy eszköz és egy lehetőség, ahogy államtitkár úr is fogalmazott. Megítélésem szerint a
magyar érdekeket ott lehet tetten érni, hogy nyilvánvalóan az a jelenlegi folyamat, amikor is a
bio-üzemanyagok egy részét Magyarországon az a cég, aki ezért felelős, hogy bekeverje,
Szlovákiából hozza be, illetve az a jelenség, amikor Magyarországon az alapanyagot ezekhez
a bio-üzemanyagokhoz mi Ausztriába szállítjuk ki, ahol feldolgozzák, majd behozzák ismét,
az nem felel meg a magyar érdekeknek. Amennyiben ez a 10 százalékos cél vagy akármilyen
százalékos cél megvan, akkor alapozva a magyar mezőgazdasági potenciálra, illetve az ebben
rejlő, illetve ezt felépítő foglalkoztatási, a mezőgazdaság jövedelemszerzési, illetve a
vidékfejlesztési potenciálokra, Magyarországnak igenis azt a mennyiségű üzemanyagot itthon
kell tudni előállítani. Sőt nyilvánvalóan kormányzati stratégiákat kell arra kiépíteni, hogy van-
e lehetőségünk és milyen mértékben arra, hogy akár exportot is tekintettel az előbb felsorolt
foglalkoztatási, jövedelemszerzési, illetve vidékfejlesztési potenciálokra megvalósítsunk.
Úgyhogy megítélésünk szerint az a megújuló energia cselekvési terv, amit az előző
kormányzat kidolgozott és Brüsszelnek elküldött, és amiben az van, hogy 2020-ra
Magyarország biodízelből behozatalra fog szorulni, ez megítélésem szerint helytelen
célkitűzés, és nyilvánvalóan az államtitkárság, illetőleg a kormányzat dolgozni fog ezen, hogy
ezen változtasson.

Ami a harmonizációt illeti, úgy gondolom, hogy a bioenergia is e tekintetben nyilván a
biomassza, biogáz, illetve bio-üzemanyag termelőegységek telepítése Magyarországon most
is folyamatban van. Ezek a kapacitások épülnek, nyilvánvalóan az új kormányzatnak át kell
tekintenie, hogy ezek milyen ütemezéssel valósulnak meg. Itt KEOP-os, AVOP-os és minden
egyéb pályázatok alapján épülnek ezek a kapacitások. Nyilvánvaló, ha látszik az, hogy mi
épül pillanatnyilag, illetve milyen szerződéseket kötött az előző kormányzat, akkor tud a
jelenlegi kormányzat is majd egy stratégiát arra, hogy hol vannak a fekete pontok, hol vannak
a szinergiák ezek között. Miután mezőgazdasági bázisra épül az egész, nagyon fontos, hogy
lássuk, hogy a biomassza, illetve biogáz, bio-üzemanyagok ne üssék egymást, és tényleg
megvalósuljon egy harmonikus dolog, ahogy elnök úr is említette, ami a szinergiák
érvényesülését feltételezi.

Nagy Andor kérdésére vonatkozott, miszerint, hogy a széndioxid-kibocsátási kvóták,
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egység kereskedésével kerülhet sor új értékesítésekre,
illetve hogy a zöldberuházásokra fordítódnak-e majd ezek a bevételek. Én azt tudom
mondani, hogy ez a széndioxidkvóta-kereskedés, amit tudjuk, hogy több egységből is áll, ez
egy nagyon nagy szaktudást, illetve kompetenciát kívánó feladat és ráadásul ez a rendszer
folyamatosan fejlődik és változik 2013-tól a közösségen belül, az Európai Unión belül teljessé
válik a rendszer. Nemcsak az ETS-rendszer működik, hanem az effort sharing is működésbe
lép, illetve nem tudjuk, hogy Kiotóval mi lesz majd, ugye most majd a decemberi tárgyalások
is vélhetően ezt előremozdítják vagy sem. Tehát folyamatosan értékelni kell a helyzetet, az
biztos, és azt az zöld ombudsman által készített jelentés is tartalmazta, hogy itt nagyon sok
probléma felmerült annak ellenére, hogy egy nagyon jó start volt. Nagyon korán felállt a
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magyar rendszer és jó kompetenciák álltak össze. A zöldombudsmani jelentésben is
megmutatkozik, hogy később milyen, olyan rossz irányú kormányzati beavatkozások
jelentkeztek a rendszeren belül, ami megakasztotta ezt a folyamatot, és Magyarország
kénytelen volt végignézni, hogy versenytársai hogyan visznek el nagyon komoly összegeket.
Most egyre nehezebb a helyzetünk nyilvánvalóan. A kormányzat természetesen ahhoz, hogy
ezeket a terveket, amelyek ebben a stratégiában megfogalmazódnak, ahhoz a bevételeket
biztosítani kell és ez rendszer, tehát a kvótakereskedés az egyik ilyen fontos rész.

A kormányzat önállóan tervezi a meglévő kvótamennyiségének az értékesítését, és
természetesen miután arra az zöldombudsmani jelentés is rámutatott, hogy nemcsak
értékesíteni kell ezeket a kvótákat, hanem úgy kell hasznosítani, ahogy egyébként azok a
szerződésekben is megfogalmazódnak. Erre, tehát a projektek megvalósítására is sokkal
nagyobb figyelmet fog fordítani, hisz ezek a problémák, amik a belga és spanyol
szerződésekkel is napvilágot láttak, nagymértékben károsították Magyarország hírnevét,
illetve a kvótákra elnyerhető pénz mennyiségét. Úgyhogy a kormányzat, ha ezt a hírnevét
vissza akarja szerezni, a meglévő kvótáiért a megszerezhető összeget maximalizálni akarja,
abban az esetben egy sokkal gondosabb gazdálkodást kell ezen a területen folytatni és
nyilvánvalóan meg is kíséreljük ezt megtenni.

ELNÖK: Köszönöm szépen és akkor a közlekedéssel kapcsolatos kérdésekre Völner
Pál válaszol.

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm
szépen, elnök úr. Megpróbálom sorolni és köszönöm szépen Bödecs képviselő úrnak a
kérdéseket. Egyrészt a villamos vontatás arányát mindenképpen növelni kell, tehát ezek a
jelenlegi hálózatfejlesztések, amelyeket említettem a fejlesztések sorában, ezek is
tartalmazzák természetesen ezt az elemet is. A vegyesüzemű járművek esetében meg fogjuk
vizsgálni ennek a lehetőségét, hiszen minden megtakarításra szükség van ezen a területen.

Ami a közösségi közlekedést érintő kérdés volt, próbálunk egy egységes közösségi
közlekedést kialakítani, ami a közúti és vasútit magába foglalná, ami talán még jobban
biztosítaná ennek a hatékonyságát, beleértve akkor a komplex fejlesztés kérdését is.

Áruszállítási árarányoknál konkrét kérdés, akkor konkrét válasz. Én elkötelezett
vagyok a használatarányos útdíj bevezetése mellett, egyrészt tranzitország vagyunk, jó lenne
ilyen módon vasútra terelni a forgalmat, másik hogy tényleg a használó fizessen és
megvannak az uniós szabályok, 50 milliárd forint évente, ami matrica címén beszedhető.
Használatarányos útdíjból, amit a környező országok is bevezettek, azokból látható, hogy
nagyobb forrásokat lehet biztosítani a közlekedési infrastruktúra számára.

A MÁV Cargo kérdése a korábbi ciklusban is éles vitatéma volt. Nekem is az a
véleményem, hogy helytelen volt eladni ezt az egyetlen nyereséges ágazatát a MÁV-nak.
Valóban most fut ki majd ez a kötelezettség, ami ilyen módon a MÁV önkorlátozását, a
magyar állam önkorlátozását, és meg fogjuk teremteni annak a lehetőségét, hogy ha ez egy
profitot biztosító ágazat, akkor ebből miért maradjon ki a magyar közösség, a MÁV vagy akár
a magyar állam.

A biodízel kérdésében Szoboszlai főosztályvezető úr szólna hozzá.

DR. SZOBOSZLAY MIKLÓS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Mi elvégeztük a
szükséges számításokat, hogy bioüzemanyagokkal meddig lehet eljutni. 10 százalék az
Európai uniós cél, rentábilisan Magyarországon 7 százalék fölé nem lehet menni. Egyébként
ez nagyjából összhangban van az ACA-nak a hasonló számításával, amelyik 6 és 7,3 közé
teszi. Egyébként különböző tagországokban ezt teszik. Onnantól kezdve el kell kezdenünk
egyéb alternatív források felé fordulni. Dízelek, hibridek, hibrid járművek, illetve az
elektromos autók felé el kell kezdeni azokat a lépéseket, amiket egyébként egész Európa
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tervez Franciaországtól Németországig. Számszerűsítenék azért valamit a biodízelről. Jelen
pillanatban 4,4 térfogatszázalék, energia szerint 3,8 százalék van bekeverve biodízelről, ez
120-130 ezer tonnát jelent évente. Ezt 7 százalékig lehet felfejleszteni, ez durván 300-350
ezer tonna évenkénti bekeverést jelent, azonban ehhez meg kell teremteni azt, hogy a
fenntarthatósági kritériumoknak megfeleljünk. Jelenleg dolgozunk a Vidékfejlesztési
Minisztériummal azon, hogy létrejöjjön az a fenntarthatósági tanúsítvány, amelyik feltétele
annak, hogy elismerje az Európai Unió a bekevert biodízelt mint üzemanyagot, illetve
megteremtsük a lehetőségét, hogy a magyar termelők és magyar üzemanyaggyártók
exportálni tudjanak. Ez január elsejétől rendkívül élesen megkövetelt Ausztriában,
Németországban és minden egyes tagországban, így nálunk is.

További kérdések

ELNÖK: Köszönjük szépen. További három kérdésünk van. Tekintve, hogy az idő
nagyon elment és előbb-utóbb át kell érni a Parlamentbe határozathozatalra, volt igény arra,
hogy a vendégek köréből kérdést feltegyenek. Én nagyon nagy sajnálattal nem tudom
megnyitni ezt a lehetőséget, mert vannak technikai feladatai is a bizottságnak, amit a mai
ülésen le kell tudni. Azt mondanám, hogy most Kepli Lajos, Fejér Andor meg Oláh Lajos
kérdései következnek. Ha esetleg a bizottság tagjai közül van még valaki, akinek van
beleszorult kérdése, akkor arra még biztosítunk lehetőséget. Ha nincs, akkor ebben a
sorrendben képviselőtársaim mondják el kérdéseiket és utána megint csak egy blokkban lehet
rá válaszolni. Kepli Lajosé a szó!

KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen, köszöntöm önöket. Nagy várakozással
tekintek én is az új kormányzatnak az energiastratégiai, illetve környezetvédelmi szempontú
feladatai elé. Nem tudok szó nélkül elmenni viszont amellett egy mondat erejéig, hogy az
elmúlt évek környezetvédelmi és energiaügyi ballépéseiért felelős párt képviselői
folyamatosan bojkottálják a Fenntartható fejlődés bizottság üléseit és már sokadszor
nincsenek jelen. Ezek szerint, többek között a leköszönő miniszter urat nem is láttuk még a
bizottság ülésén, de hát ennyire érdeklődnek úgy látszik a fenntarthatósági szempontok iránt.

Én viszont inkább az új kormányzat felé fordulnék most a kérdéseimmel. Sok minden
elhangzott itt bio-üzemanyagokról és mezőgazdasági, erdészeti és egyéb hulladékokról, és
megint úgy érzem egy kicsit – ebben az esetben lehet, hogy nem kifejezetten nem
Magyarország, hanem az Európai Unió – a világ után kullog. Vannak itt már olyan fejlett
technológiák, főként az USA-ban és Ázsiában robbanásszerűen terjed, amikor is hihetetlen
nagy mennyiségben és szinte ingyen rendelkezésre álló szerves hulladékokból állítunk elő
folyékony energiahordozót vagy akár szintetikus üzemanyagot. Magyarországon semmilyen
lépést vagy kezdeményezést még ez ügyben sem az előző kormányzattól és eddig még a
jelenlegitől sem hallottam, hogy mit terveznek ezzel kapcsolatban, hiszen nagy probléma
Magyarországon akár mezőgazdasági, erdészeti vagy lakossági szerves eredetű hulladékok
elhelyezése. Gyakorlatilag a VPN technológia - vagy többféle eljárás is létezik, de - lényege
az, hogy nagy hatásfokkal, és ami megint csak nem mindegy, nagy profittal tud előállítani
szerves hulladékokból folyékony energiahordozót, amit akár energetikai célra, akár
elektromos áram előállítására is lehetne használni, nyilván kisebb hatásfokkal, de ugyanúgy
szintetikus üzemanyag előállítására vagy akár vegyipari alapanyagként egy metanol például
bármire szinte felhasználható. Nagyon nem mindegy, hogy mekkora környezeti problémától
mentesülnénk ezáltal, és profitábilis megoldás lenne. Annál is inkább, mivel az új kormány 10
év alatt egymillió új munkahely teremtését ígérte meg és ez egy rendkívül jó lépés lenne,
hiszen mondom egy néhány év alatt megtérülő beruházásról van szó. Tehát mindenképpen
kíváncsi lennék, annál is inkább, mert mondom itt a biodízelt hallottuk, 10 százalékot kell
elérni. Alapvetően rossz iránynak tartom a biodízelt, ez mondjuk a saját véleményem
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mezőgazdasági szempontból is, meg hát hatékonysági, klímavédelmi szempontból sem a
legjobb. Ez egy reális alternatíva szerintem, ugyanolyan elképzeléseket is hallottunk már,
hogy az új kormányzat újra akarja indítani a szénbányászatot. Egy környezetvédelmi,
fenntartható fejlődési bizottság ülésén nyilvánvalóan nem szívesen hallanak sokan erről,
hiszen a fosszilis energiahordozók felhasználását csökkenteni szeretnénk, de ugyanezek a
technológiák arra is alkalmasak, hogy az egyébként nem túl jó fűtőértékű fosszilis
energiahordozókból nagy hatásfokkal nyerjünk ki energiát vagy állítsunk elő energiahordozót,
és a hagyományos égetésnél sokkal környezetbarátabb, mindenképpen tisztább
technológiának számít.

Ezek azok a trendek vagy irányok, amelyet úgy érzem, hogy a világban sok helyütt
most robbanásszerűen kezdenek elterjedni, és ezzel kapcsolatban szeretném a kormányzat
képviselőinek álláspontját hallani, hiszen nagyon jó lenne, ha egyszer végre mi is az élvonalba
csatlakoznánk és nem kullognánk, beállnánk a sor végére. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Fejér Andor úr!

FEJÉR ANDOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Rövid
leszek. Kérdésem egy részét Bencsik államtitkár úr már érintette, nevezetesen arra
vonatkozott volna a kérdésem, hogy a megújuló energiaforrásokból származó energia
esetében a szolgáltatók mintha nem lennének érdekeltek az átvételben. Azt gondolom, hogy
ez elsősorban a szabályozás hiányosságát jelenti. Tervezi-e a kormány, hogy a szabályozást
átvizsgálja, hogy a megtermelt alternatív energiát a szolgáltatók kötelesek legyenek átvenni?

Illetve egy másik jelenségre szeretném felhívni a figyelmet. Európai uniós
támogatásból több olyan erőmű is épült már és épül is, építési folyamatban van, ahol a
hulladék hasznosítása nem biztosított. Egyfelől megtermeljük az elektromos energiát, de
hatalmas hulladékhő hasznosítása nem biztosított. Példával is tudom ezt illusztrálni.
Kérdezem, hogy szándékozza-e a kormány átvizsgálni jövőben, hogy csak olyan
fejlesztésekhez biztosít pénzt, ahol a hulladékhő hasznosítása biztosított? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, és Oláh Lajos alelnök úré a lehetőség.

DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Köszönöm szépen. Először is gratulálok önöknek a
kinevezéshez. Látszólag nagy öröm ez az elején, de amikor jönnek a feladatok szembe, akkor
az ember rájön, hogy ettől őszülni és kopaszodni is lehet, ahogy én is tettem az elmúlt
időszakban.

A Fidesz egyébként megtehetné, hogy fogja és azt az energiastratégiát, amelyet
egyébként saját maga is megszavazott, elő is vehetné, mert ez az energiastratégia közös
termék. Ennek ellenére minden kormány úgy kezdi, hogy saját stratégiát alkot, szeretné
átformálni még akkor is, ha az előző ciklusban akár ellenzékiként támogatta ezt a dolgot. Ez
egy teljesen legitim dolog, és azt gondolom, vannak prioritások, amiket be akarnak hozni a
rendszerbe, ez rendben van. Időt, energiát sokat fel fog emészteni és higgyék el, hogy egy 30-
50 éves stratégiát sokkal könnyebb alkotni, mint egy 4 éves konkrét cselekvési tervet
összehozni. Tehát én arra szeretném önöket biztatni, amikor itt a 20, 30, 50-ig szóló
stratégiákat csinálják, akkor mindenképp legyen egy olyan blokk, ami az elkövetkezendő
4 évről szól, hozzárendelve forrásokat is, felelősöket is, mert akkor látszik igazából, hogy mi
az, amit önök konkrétan el kívánnak végezni a mostani parlamenti ciklus alatt. Mert ha azt
kérdezik bármelyikünktől itt a teremben, hogy legyen vasútfejlesztés? Persze, legyen. A
szárnyvonalakat fejlesszük tovább? Hát hogyne. Támogassuk a zöldenergiát? Persze. És
akkor mennyi pénzünk van minderre? Kijön egy szám, és ebből prioritásokat kell képeznem.

A legnehezebb feladat az lesz, amikor a hangsúlyozottan sok jó célkitűzés között
prioritásokat meg kell határozni és ez alapján dönteni kell, hogy önök elsődlegesen mire
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kívánnak majd pénzt szánni. Ebben ugye hazai forrás van, amennyi van. Azt tisztán látjuk,
hogy se a világgazdasági körülmény, se Brüsszel nem nagyon szeretné, se az új kormányzat
és ezt hallottuk a végén, nem nagyon szeretné elengedni az iránycélt. A hazai források igen
limitáltan állnak rendelkezésre. Brüsszelt jól ismerő ember is itt van az önök csapatában, és
tudja, hogy a brüsszeli források is limitáltak, megvan, hogy mennyi van. Azt is biztosan
tudják, hogy ha szeretnék átstrukturálni ezen források felhasználását, ezek 6-12 hónapos
periódusok, ha egyik helyről át akarják vinni a másik helyre, ami nem lesz könnyű. Saját
frakciómmal szemben is többször megvívtam a csatát, hogy mindenki azt gondolta, hogy a
brüsszeli forrás egy végtelen szám. Amikor az ember leül az asztalhoz, akkor azt látja, hogy
az a brüsszeli forrás nagyon-nagyon kevés, nagyon gyorsan elfogy, és ha szeretne
csatornázáshoz odatenni, akkor mástól kell elvenni és vica verza mennek ezek a történetek,
tehát ez a pénz se nagyon sok.

Én bízom benne, hogy majd fog menni magántőke, azt gondolom, hogy ez nem holnap
fog megtörténni, éppen ezért az a cselekvési terv, amit 4 évre letesznek, nagyon fontos, hogy
a realitásokból induljon ki, és hogy ne arra építsük fel a várunkat, hogy rögtön az adott
20 százalékunkhoz 80 százalékos magántőke hozzájön.

Másik ilyen apró kérdést felírtam magamnak, ami részletkérdés, ezektől elnök úr
intelmei alapján is most részben eltérnék. Néhányat felsorolnék, nem azért, hogy választ
adjanak, mert kérdésenként órákat lehetne beszélni, de csak a tegnapi nap miatt.

Gázármoratórium, oké. A reális árazást tekintve önök a szociális gázártámogatásra
vagy pedig az energiahatékonyságra fordítanák a gázártámogatás helyett ezeket az
összegeket? Látszólag könnyű kérdés, ugyanakkor hihetetlen konfliktusokat okoz frakción,
kormányon belül és mindkettőre van legitim indoklás, hogy miért egyik vagy másik legyen,
de szeretném majd látni, hogy önök melyik irányba gondolják elvinni ezt a történetet?

Lehetne beszélni a KÁT-ról, mit gondolnak a KÁT-ról, átstrukturálása, nem
átstrukturálása?

A KEOP-ot szeretnénk látni, hogy az elkészített cselekvési tervnek megfelelően hogy
gondolják annak az átstrukturálását, az irányítási mechanizmusa is érdekelne minket a KEOP-
nak, szétszedik, marad-e ott valami a környezetvédelem, bocsánat, még a régi terminus
technicusokat használom.

A zöldbank is érdekelnek bennünket, a kérdés megkerülésre került, de ne is
mondjanak, mert az is egy hosszú-hosszú kérdéskör. Például nagyon helyeslem a
használatarányos útdíj kérdéskörét. Azt gondolom, hogy ezt érdemes folytatni, ebben is
nagyon sok előkészített anyag van már gyakorlatilag, önöknek nem a nulláról kell indulni
ennek a dolognak. Ugyanakkor a közösségi közlekedés átalakításánál mi is felvetettük a vasút
és busz párhuzamosságát, nem vagyunk olyan gazdag ország, hogy ezt sokáig lenne érdemes
csinálni, ez is egy komoly döntési helyzet lesz. Azt javasolnám önöknek, hogy mikor a vasúti
szárnyvonalak visszaállítását nézik meg, akkor valódi elemzés alapján döntsenek arról, hogy
hol érdemes visszaállítani a vasúti szárnyvonalakat, ne csak politikai döntést hozzanak ebben
a témában még akkor is, ha ez egy szimbolikus indok. Van ahol a vasút visszaállítása sokkal
környezetszennyezőbb, de drágább, tehát érdemes lenne komplexitásában megnézni ezt a
dolgot és azután meghozni önöknek ezt a döntést.

Az adózási kérdéseket jó lenne szintén majd egyszer végigbeszélni, hogy azonkívül
ezen referenciák és célok vannak, ezek mögé milyen adózási szempontokat raknak hozzá, és
látjuk az önök programjában is, hogy a közbeszerzés sok mindent okoz. Lesz munkájuk
bőven, ha ezeket szeretnék összerakni.

Mindig elmondom azt, hogy ez mind nagyon jó, de a szemléletformálás nélkül nehéz
az élet, ezért arra szeretném buzdítani önöket, mindkét tárcát, hogy a környezeti nevelést
tekintsék saját gyermeküknek függetlenül attól, hogy most nem tudom, hol van, de hogy
érdemes ebben valamiféle kormányzati koordinációt és beszélgetést is folytatni, a környezeti
nevelésnek helye, szerepe, hogy lehet a legjobban bevinni. Akkor tudunk hosszú távon
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sikeresek lenni, az a legolcsóbb energia, amit nem kell elkölteni, az anyagi biztonságot az
javítja legjobban, és még sorolhatnám tovább, hadd biztassam önöket erre.

A CO2-kvótának az a legegyszerűsített formája ennek a dolognak, azt tudom mondani,
a minisztériumban voltak és vannak igen felkészült kollégák a régi KVVM-ben, akik ezzel
foglalkoztak. Azzal egyetértek, hogy hihetetlenül komoly tudást igényel ez a dolog, hogy
ebben előre lehessen menni. Büszke vagyok arra, hogy első két szerződést én írtam alá, amit
igen jó áron tudtunk eladni, igen jó feltételekkel. Ha azt kérdezik, hogy a felhasználást el
tudtam volna-e képzelni jobban és gyorsabban, erre azt mondom, hogy igen, el tudtam volna
képzelni jobban és gyorsabban. De hadd tegyem hozzá, az ország jól adta el ezeket a
kvótákat, elsőként adtunk el ilyen kvótát és most valóban a piaci helyzet nehezebb, ezzel
egyetértek. Ezért is hezitáltunk mi, és utána én már elkerültem, de az utódaink ezért
hezitáltak, mert azt látták, hogy olyan szintű árcsökkenés volt, amikor nem tudták, hogy a
nemzeti vagyonnal való gazdálkodás megengedi-e, hogy ilyen csökkentett áron adják el a
kvótát, vagy pedig inkább ki kell várni. Ebben jósok nem voltunk mi se, önök se azok, ez egy
lutri. Azt mondom, magam azt képviseltem, hogy minden egyes euró vagy dollár, ami
befolyik a kvótából és befolyik a gazdaságba, az csak jó, inkább az eladás pártján lettem
volna, hogy minél inkább hozzuk be ezeket az összegeket a zöldgazdaság fellendítése
érdekében. Elnök úr, nem rabolom tovább az időt, jó munkát kívánok mindenkinek.

ELNÖK: Köszönjük és akkor a válaszadásra kerül sor. Bencsik János kezdi.

Újabb válaszok az elhangzottakra

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A zöldbank
létrehozása továbbra is napirenden van, én nem tudok semmi olyan körülményről, ami a
kormányzati szándékot, megváltozott kormányzati szándékot támasztaná alá, továbbra is
vizsgálat alatt van a zöldbank létrehozása, amely elsősorban energiatakarékossági, megújuló
energia, illetve a környezetipar fejlesztését magában foglaló beruházások finanszírozásához
teremtene segítséget.

Ami még lehetőséget biztosít a magántőke bevonására, az a világos és kiszámítható
makrogazdasági környezet. Ennek megteremtését szolgálja az első kormányzati akcióterv,
amelyet a következő akcióterv is követni fog. Ennek az első, 29 pontból álló akciótervnek a
kodifikálása jelenleg folyamatban van, és az elkövetkezendő napokban sorra fognak
megjelenni a konkrét törvénytervezetek a parlament előtt, amelyeknek egy lényeges és fontos
szerepe, hogy a hazai kis- és középvállalkozói szektor adminisztrációs terheit csökkentse, a
szabályozási környezetbe is belenyúljon, többek között a megújuló energiaberuházások
esetében is a több mint 50 engedély megszerzési kötelezettségét mintegy harmaddal
csökkentse le. Az adó mértékének, adókulcs csökkentése hasonlóan a kis- és
középvállalkozások versenyképességét hivatott elősegíteni annak érdekében, hogy a beinduló,
de piaci élénkítést is szolgáló országos programokban való részvételhez a szükséges
forrásokat meg tudják találni ennek a szektornak a képviselői.

Kepli képviselő úr említette a legújabb technológiákat, a különböző pirolízis
technológiákat. Az a baj, hogy ezek a technológiák még nem teljes egészében kiforrottak,
nagyon sok innovációra, fejlesztésre van szükség ezen a területen. Nem lehet tudni, hogy a
különböző technológia mit tud egyrészt környezetvédelmi, másrészt gazdaságossági
szempontból. Mennek az összehasonlító elemzések, maga a kormányzat az ÉMI-n keresztül
már korábban is részt vállalt a szentendrei projekt előkészítésében, ahol Szentendre
Önkormányzatával, illetve az ottani hőellátást biztosító gazdasági társasággal karöltve az ÉMI
telephelyén folyik egy ilyen fejlesztés előkészítése, amely egy párnaprojektként is
értelmezhető, és annak a tapasztalatait széles körben lehet majd egy további falprogram
kialakításánál figyelembe venni. Kicsit óvatosnak kell lenni, az elmúlt években voltak olyan
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beruházások vagy beruházási kísérletek, amelyek inkább rontották a magyarországi
meghonosítás lehetőségeit. Kicsiben láttunk már ilyen üzemeket Magyarországon is,
Lengyelországban is, megnéztük. Ezek néhány ember foglalkoztatásával tulajdonképpen
családi vállalkozás keretében működnek, és egy adott településnek vagy kistérségnek az ilyen
jellegű, mondjuk úgy, hogy környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási problémáit tudják
kezelni, de a technológiák még nem minden vonatkozásban kiforrottak. Ezzel foglalkozni
kell, mert komoly lehetőségek vannak benne.

A megújuló átvétel szabályozásával kapcsolatosan Fejér Andor kérdésére azt azért le
kell szögezni, hogy a nemzeti energia stratégia kidolgozásával párhuzamosan két nagy
területen, energiahatékonyság és megújuló energia vonatkozásában az alább mondott
stratégiák, ágazati stratégiák kidolgozása is párhuzamosan fut, és a megújuló energiahasználat
elterjedéséhez szükséges szabályozási környezet megteremtése az elengedhetetlen. Nem
kerülhető meg egy megújuló energia jogszabály előkészítése, ez az idei esztendőben nem
valószínű, hogy a parlament elé fog kerülni a következő évben oda kell, hogy kerüljön, itt a
két minisztérium együttműködésére van szükség.

Oláh Lajos képviselő úr említette, hogy van egy nemzeti energia stratégia, amit a
Fidesz is támogatott, pontosítanám, a Fidesz-frakciónak mintegy egyharmada támogatta
ennek a stratégiának az elfogadását. Én személy szerint nem voltam a támogatók között,
szívesen kifejteném, hogy miért nem, erre most vajmi kevés lehetőség van, ugyanakkor a sors
az úgy alakította, hogy ami miatt akkor nem tudtam támogatni azt a stratégiát, most
megpróbáljam azokat a korrekciókat életre segíteni, amelyek többünk számára is
elfogadhatóvá teszik.

A megújulóenergia-használatra vonatkozóan csak egy szám. Mértéktartó kutatók,
elemzők azt teszik le az asztalra, hogy most 1100-1200 petajoule között van az ország
energiaszükséglete, amely kielégítésre vár. Jelenleg ennek 5-6 százaléka teremtődik elő
megújuló energiaforrásból. Reálisan ennek az energiaigénynek hosszú távon mintegy 35-40
százalékát megújuló energiából lehet kielégíteni reálisan. Ez egy hosszú távú és nagyon
ambíciózus program lehet. Mintegy 6-7-szerese a jelenlegi megújuló energiának. Hihetetlen
lehetőségek vannak benne, ha tényleg stratégiai szempontból és a szinergiákat figyelembe
véve tervezünk.

A kompenzációs hatékonyság kérdéséről. Átmenetileg mindenképpen szükség van
kompenzációra, szociális rászorultság szempontjait figyelembe véve. Én a magam részéről
nem utasítanám el a szociális tömbtarifa kérdésének megvizsgálását. Értelemszerűen
alapvetően ez a fejlesztési minisztérium szabályozási környezetalakításának a
kompetenciájába tartozik, és egészen addig szükség van erre a kompenzációra, amíg a
jelenleginél nagyobb áteresztőképességű, energiahatékonyságú programok nem fognak
beindulni. Ha azok beindulnak, onnantól kezdve értelemszerűen egész minimálisra lehet
szűkíteni az ártámogatottak körét a szociális szempontok figyelembevételével. Ennek ez a
sorrendje és van egy átmeneti időszak, amely nagyon precíz mérlegelési igénnyel lép fel.

KÁT áthangszerelése elkerülhetetlen, mert a jelenlegi formájában hosszú távon nem
tartható, ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, meg kell adni a távhőszolgáltatásban is
érintett és jelenleg a KÁT támogatás alá eső fűtőműveknek a felkészülését, tehát világos
paramétereket kell meghatározni, világos ütemezéssel annak érdekében, hogy ez a szektor
középtávon kifizethető legyen a KÁT rendszerből. Hiszen alapvetően a KÁT nem alapvetően
arra jött létre, hogy fosszilis primér energia felhasználásával hosszú távon úgymond megújuló
energiát állítsunk elő, ez nem teljes egészében megújuló energia, alapvetően társadalmi,
szociális és környezeti szempontot magában foglaló támogatás, de ez a korábbiakban úgy
került összeállításra, amely kevésbé veszi figyelembe a megtérülés szakaszolását és
szabályozását. Ezt figyelembe véve át kell alakítani magát a rendszert, erre vonatkozóan
minden bizonnyal megint csak az egyéb kikötési szándék a fejlesztési minisztérium részéről
megvan és biztosított.
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Összességében a mi minisztériumunk részéről nagy tisztelettel köszönjük meg a
meghívást, a bemutatkozási lehetőséget. Én örömmel láttam azt, hogy a bizottság tagjai között
vannak régi ismerős arcok, még ha úgy tetszik, régi harcostársak is, hiszen éveken keresztül
dolgoztunk, dolgozunk együtt bizonyos szakmai műhelyekben. Éppen ezért a nyitottság
részemről és azt gondolom, a helyettes államtitkár úr részéről is megvan.

Annak kifejezetten örülünk, hogy nemcsak a Gazdasági bizottságban, hanem a
Fenntartható Fejlődés Bizottságban is létrejött egy energiaügyi albizottság. Ha megengedik,
elnök úr hozzájárul, akkor az energiaügyi albizottsággal szorosabbra fognánk az
együttműködést. Értelemszerűen helyettes államtitkár úr, aki klímakérdésekkel is kell, hogy
foglalkozzon érdemben, a bizottság általános tevékenységével kapcsolatban is időközönként
rendelkezésre fog állni. Köszönjük a megtisztelő lehetőséget és figyelmet!

ELNÖK: Mi köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat és beszámoltak a
Fenntartható fejlődés bizottsága előtt a kormányzati tervekről. Én azt remélem, hogy ez
valóban egy hosszú távú együttműködés eleje és valóban az energiaügyi albizottság létrejöttét
én egy nagy lehetőségnek tartom, úgyhogy köszönjük a megjelenésüket. Nem tudom, van-e
kiegészítés az elhangzottakhoz képest? (Nincs jelentkező.) Akkor jó munkát és remélem, hogy
folytatjuk, amit itt elkezdtünk.

Akkor két perc technikai szünetet tartanánk, és még nekünk napirendünkön van egy
körülbelül 10 percnyi bizottsági struktúrával, munkatervvel kapcsolatos tennivaló, úgyhogy
két perc múlva folytatnánk az ülést, jó? (Rövid szünet.)

Egyebek
Ha jól látom, még határozatképesek vagyunk, úgyhogy néhány technikai dolgot még

bonyolítsunk le. Egyfelől a múltkor elfogadtuk az albizottságokra vonatkozó struktúrát. Ezt
részben nevekkel is sikerült feltölteni, de még nem minden tekintetben, úgyhogy a szocialista
pártot kérném majd, hogy egyrészt az ellenőrző albizottságba, másrészt a kormányzati
intézkedéseket vizsgáló albizottságba, az erdészeti albizottságba kell delegálni. Az előző
kettőbe, az ellenőrző albizottságba tagot delegálhat a szocialista párt, az elmúlt nyolc év
kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottságba alelnököt delegálhat a szocialista párt. Az
erdészeti albizottság elnöki posztját töltheti be. Ezekre majd kérnénk a javaslatokat.

Magával a múltkori határozattal kapcsolatban két változtatás van, amiről határozatot
kellene most hoznunk. Egyrészt Nagy Andor alelnök úr jelezte, hogy a múltkor elfogadásra
került az elmúlt nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság és ennek a nevét
szeretné megváltoztatni.

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Maradnék az eredetinél, amire egyébként rá is
szavaztatok. Rájöttem, hogy belekerültem a csőbe, és azt javasolnám, hogy az elmúlt nyolc év
kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság legyen, mivel nem kívánunk minden
intézkedést vizsgálni, nincsen erre szükség. Ez lenne a javaslatom, hogy ezt fogadjuk el.

ELNÖK: Ezt akkor szavazásra bocsátanám, hogy aki egyetért azzal, hogy az elmúlt
nyolc év kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottság megváltoztassa a nevét, és mostantól
az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottságként működjön,
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Tizenhárom. Ellene? Tartózkodik? (Szavazás.) Három
tartózkodás. Ezzel a bizottság elfogadta, hogy új néven folytatja ez az albizottság a munkáját.

Egy másik, szintén határozathozatalt igénylő változtatás az energiaügyi albizottság,
amelynek itt most láttuk, hogy mennyire izgalmas feladata lesz, hogy itt a múltkor úgy
alakult, hogy az MSZP részéről nem volt lehetőség tag delegálására, és Oláh Lajos alelnök úr
jelezte, hogy mindenképpen szeretné, ha a szocialista párt is tudna tagot delegálni az
albizottságba. Nagy Andor alelnök úrral abban állapodtunk meg, hogy ez oly módon
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lehetséges, hogy a 4:2 megosztás, illetve arányok maradjanak, hogy egyszerűen bővítjük az
albizottságot, 6 kormánypárti, illetve 3 ellenzéki tag vesz részt a bizottság munkájában. Így
mind a három ellenzéki frakció tud delegálni tagot ebbe az albizottságba, és 6 kormánypárti
képviselő vesz részt a munkában.

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Ezzel egyetértek, nálunk erre volt a legnagyobb
jelentkezés egyébként, mert érthető módon ez az egyik legérdekesebb albizottság. Azt
szeretném javasolni, hogy mivel több jelentkező volt, 6-nál is több, mert most 2-vel ki fogjuk
egészíteni, mint amennyi tagot delegálhatunk, hogy akik nem kerülnek be tagként ebbe a
bizottságba, azok is részt vehessenek. Ezt látom az utolsó mondatban ott van, hogy ezek az
ülések nyilvánosak. Attól, hogy valaki tagként nem kerül be egy ilyen bizottságba,
albizottságba, mindenképpen ott lehet, legfeljebb nem szavaz. Az albizottságok úgysem
döntenek érdemben, hiszen a bizottságunk dönthet érdemben ügyekben. Úgyhogy itt fogok
akkor még kettő nevet leadni, ide kiegészítésképpen, és aki nem kerül be, azt pedig arra
kérem, hogy majd vegyen részt az albizottság ülésein. Koncz Ferenc lesz várhatóan az elnöke
ennek az albizottságnak. Majd őt kérem meg, hogy gondoskodjon arról, hogy emailen a
meghívót minden bizottsági tagunk megkaphassa.

ELNÖK: Köszönöm. Tehát aki egyetért azzal, hogy az albizottság, amely eddig
6 tagból állt, 9 tagú albizottsággá bővüljön, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ez egyhangú,
akkor ezt elfogadtuk és akkor, ahogy azt említettem, a 6:3-as arány megmarad. Jó.

Tájékoztatásként az ellenőrző albizottság elnöki pozícióját Kepli Lajos a Jobbik
részéről tölti be, az elmúlt nyolc év kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottságot Bátkai
János (Fidesz) vezeti, az erdészeti albizottság elnöki pozícióját a szocialista párt töltheti be,
erre várjuk majd még a jelölést, és az energiaügyi albizottságot Koncz Ferenc vezeti. Azt
szeretném kérni az albizottságok elnökeitől, hogy kezdjék meg a munkát az albizottságok.
Legyenek meg az alakuló ülések, és ha már létrehoztuk őket, akkor működjenek és végezzék
el azt a munkát, amiért létrehoztuk őket. (Jelzésre:) Alelnök úr!

DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Köszönöm szépen. Ha már ezt a papírt nézzük, és ha jól
látom, kettő munkacsoportot állít fel a bizottság. Ezekről szavazás volt. Én nagyon örülnék,
ha akár most, akár gondoljuk végig, és a környezeti nevelés témájában hozzunk létre egy
munkabizottságot, hiszen egy olyan kérdéskör, amit szerintem érdemes lenne a civilekkel,
oktatási intézményekkel és sorolhatnám, Akadémiával közösen végiggondolni, átbeszélni, a
fenntartható fejlődésnek egy sarkalatos kérdése a környezeti nevelés.

ELNÖK: Tartalmilag teljesen egyetértek, a fenntarthatóságra nevelés azt gondolom,
valóban megér egy külön munkacsoportot. Azt gondolom, ennek a pontos formai
kidolgozásáról még beszélgessünk, és egy írásbeli előterjesztés alapján egy későbbi ülésen
tudunk erről dönteni. Kerekasztal formájában, albizottság, munkacsoport, milyen formában
kívánjuk létrehozni. (Jelzésre:) Nagy Andor!

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Megfontolásra javaslom, hogy hozzunk-e létre
munkacsoportot, hogy ne agyonülésezők legyünk, mert most van 4 albizottságunk, plusz két
munkacsoportunk meg a bizottsági ülésünk plusz a parlamenti munka. Az ügy fontos. Tehát
én nem az ellen érvelek, hogy ezzel ne foglalkozzunk, de hogy erre albizottságot hozzunk
létre, azt én nem javaslom. Találjunk ki valami mást, tárgyaljuk meg egyszer bizottsági ülésen
vagy más módon, de én még egy munkacsoport létrehozását nem javasolnám.

ELNÖK: Azért javaslom, hogy erről egyeztessünk szóban. A kerekasztalok működése
tulajdonképpen nem a bizottság tagjainak aktív részvételét igénylik. Aki akar, részt tud persze
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venni, de alapvetően a szakmai szervezetek bevonását célozza. Szerintem erről akkor egy
külön körben üljünk le és egyeztessünk, hogy van-e olyan formája ennek a
kezdeményezésnek, ami vélhetőleg megkapja a bizottsági többséget, ha ez mindenkinek
megfelel.

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Még egy javaslatom van, hogy erről most döntsünk,
ami itt írásban van, ez egy új javaslata Lajosnak. Akkor ezt vegyük ki és egy másik
alkalommal térjünk vissza, de most már végre döntsük el a mai ülésünkön.

ELNÖK: A bizottsági struktúráról már a múltkori ülésen döntöttünk, most csak a
változtatásokat bocsátottam szavazásra. Ez az albizottsági struktúra, ami a papírom szerepel,
erről van egy hatályos határozata a bizottságnak. Jó. Tájékoztatásképpen mondom, hogy
következő ülésünk előreláthatólag június 29-én, tehát nem jövő héten, hanem azutáni héten
kedden lesz. Megint csak a parlamenti napirendtől függően állapítjuk meg a pontos időpontot.
Itt ismét lesznek vendégeink, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárai, Ángyán József,
Illés Zoltán és V. Németh Zsolt a vendégeink, hogy a minisztérium terveiről számoljanak be,
de több más feladatunk is lesz ezen az ülésen, úgyhogy előre jelzem, hogy itt egy viszonylag
hosszabb ülésnek nézünk elébe. Elképzelhető, hogy a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
is eljön bemutatkozni. Nem az éves jelentésének a tárgyalására, az egy külön alkalommal fog
sorra kerülni, de jelezte, hogy nagy örömmel találkozna a bizottság tagjaival. Lesznek egyéb
döntenivalók is, úgyhogy ott egy hosszabb ülésre kerül sor.

Július 7-én, az egy szerdai nap, úgy néz ki, sikerült egyeztetni a paksi atomerőmű
vezetésével, hogy aznap tud egy egynapos látogatást tenni a bizottság a paksi atomerőműben.
Folyamatban van ezt esetleg kiegészítendő egy Bátaapátiba tett látogatással. Azt a napot azt
gondolom, úgyis rászánjuk erre a túrára, és belefér még, ha a 6-os utat addig nem mossa el
egy újabb árvíz, akkor el tudunk jutni Bátaapátiig is viszonylag könnyen. Az még függőben
van, de akkor július 7-én mindenképpen egy paksi kirándulás lesz buszos utazás lesz, ahogy
szokás szerint szokott lenni. A programot írásban elküldjük.

Egy utolsó technikai, hogy az elkövetkezendő napokban én nem leszek, és Nagy
Andor alelnök urat bíztam meg azzal, hogy ha valami sürgős tennivalója mégis lenne a
bizottságnak, bár várhatóan nem kerül minket érintő jogszabály-tervezet beterjesztésre, akkor
ő látja el az elnöki feladatokat.

Kérdésem, hogy egyéb észrevétel, kiegészítés van-e a bizottság részéről? (Nincs
jelentkező.) Ha nincs, akkor köszönöm a megjelenést és jó munkát kívánok!

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 07 perc)

Jávor Benedek
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra


