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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 07 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel
köszöntöm minden kedves megjelent vendégünket és az Országgyűlés Fenntartható fejlődés
bizottságának jelenlévő tagjait! Megállapítom, hogy a bizottság 13 fővel, köztük 6
helyettesítéssel határozatképes. A mai alkalommal kapcsolatban néhány technikai információt
szeretnék előrebocsátani. Ennek a bizottsági ülésnek a célja igazából egy picit különbözik a
klasszikus bizottsági ülésektől, mert nem egy konkrét törvényjavaslatot szeretnénk
megvitatni, kritizálni, körüljárni, hanem általában egy közös gondolkodást szeretnék itt
folytatni arról, hogy a megújuló energiaforrások támogatásának milyen lehetséges módjai
vannak, mik a különböző módszereknek az előnyei, hátrányai, költségei, hasznai, lehetséges-e
az aktuálpolitikai helyzettől elvonatkoztatva, hosszú távon egy olyan működőképes rendszer
kialakítása - és hogyan kellene kinéznie ennek a rendszernek -, amelyik a megújuló
energiaforrások hazai hasznosításának terén komoly előrelépést vagy előretörést tudna hozni.
(Schmidt Csaba az ülésterembe érkezik.)

Azt szeretném jelezni, tekintve, hogy a bizottság képviselő tagjai viszonylag kisebb
számban jelentek meg, és ennélfogva maradt hely az asztal mellett, úgyhogy a vendégként
jelen lévő szakmai szervezetek, civil szervezetek képviselői is nyugodtan üljenek ki az
asztalhoz. Én azt gondolom, hogy ennek a párbeszédnek, ennek a beszélgetésnek a formája
lehetővé teszi, hogy picit feloldjuk ezt a szigorú formát, ami általában a bizottsági üléseket
jellemezni szokta, illetve az a javaslatom, amiről megszavaztatom a bizottságot - tekintve,
hogy ráadásul határozatképesek vagyunk -, hogy egy papírt körbeadnánk a jelenlévők között,
és kérnénk, hogy erre írja fel a nevét az, aki szeretne hozzászólni a témához egy korlátozott,
limitált időkeretben, tekintve, hogy elég sokan vagyunk, tehát egy körülbelül háromperces
hozzászólásonkénti időkeretet tudunk biztosítani, ezt a három percet viszont szeretnénk
mindazoknak biztosítani, akik vették a fáradságot, elfogadták a meghívásunkat, és eljöttek
erre a találkozóra. Azt gondolom, hogy a bizottság tagjainak is nagyon hasznos, ha meg
tudják ismerni az egyes megújuló szektorok képviselőinek véleményét, a különböző szakmai
szervezetek, civil szervezetek véleményét.

Aki a bizottság tagjai közül egyetért azzal, hogy hozzászólási jogot biztosítsunk a
szakmai, illetve civil érdekképviseleteknek, az kézfelemeléssel jelezze! (Jelzésre:) Alelnök
úrnak van egy ügyrendi javaslata.

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Azt szeretném megkérdezni, hogy meddig tervezzük
ezt a bizottsági ülést.

ELNÖK: Előreláthatólag körülbelül három óráig, mert államtitkár úr jelezte, hogy
háromnegyed háromkor el kell mennie; nyilván ez a vita hevességétől is fog függni.

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Azért kérdeztem, mert egyetértek azzal, hogy sokan
szóljanak hozzá, de abban az is benne van, hogy este tízig itt ülünk, ha mindenki el akarja
mondani a véleményét; azt egy ésszerű javaslatnak tartom, hogy három óráig próbáljuk meg
körbejárni az ügyet, és minél többen kapjanak szót, akik szót kérnek.

ELNÖK: Ezért javaslom, hogy ez korlátozott időkeretben történjen - nem szívesen
töltöm be ezt a funkciót, de muszáj -, tehát háromperces időkeret után határozottan jelezni
fogom mindenkinek, hogy lejárt az ideje, pontosan azért, hogy mindenki hozzá tudjon szólni.
Ha esetleg valaki nem kapott szót, vagy a három percben nem tudott mindent elmondani, amit
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fontosnak tartott, akkor azt kérjük, hogy írásban is juttassák el a véleményüket a bizottság
titkárságára, tehát minden szakmai kontribúciót szeretettel várunk, és nagyon fontosnak
tartunk, azokat is, amelyekre adott esetben nem került sor, hogy itt kifejtésre kerüljenek.

Szavazás a bizottság 2010. évi szakértői keretének felhasználásáról szóló
beszámolóról

Mielőtt nekilátnánk ennek a körnek, azt szeretném kérdezni a bizottság tagjaitól –
 most az elején biztos, hogy határozatképesek vagyunk -, mindenki megkapta a bizottság
2010. évi szakértői keretének felhasználásáról szóló beszámolót, amelyről a bizottságnak
szavaznia kell, hogy ezt elfogadják-e vagy sem; ez az elnöki, illetve az alelnöki hatáskörben
rendelkezésre álló szakértői keret elszámolása. Kérem, hogy aki ezt a beszámolót
elfogadhatónak tartja, amennyiben volt alkalmuk áttanulmányozni, az kézfelemeléssel
jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.)

Ezt egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.

Tájékoztató a megújuló energiafelhasználás hazai támogatásának helyzetéről és
lehetőségeiről

A vitára rátérve, elsőként megadnám a szót Bencsik János államtitkár úrnak, hogy egy
bevezető előadás keretében tájékoztassa a bizottságot, illetve vendégeinket a megújuló
energiaforrások támogatásával kapcsolatos kormányzati elképzelésekről, tervekről,
megközelítésekről, és ez az előadás képezi aztán a további vita alapját is. Öné a szó,
államtitkár úr. (Dr. Szili Katalin az ülésterembe érkezik.)

Bencsik János szóbeli kiegészítése

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Meghívott Vendégek! A kormány továbbra is az elmúlt esztendő végén
elfogadott nemzeti megújuló energia cselekvési terv figyelembevételével kívánja a megújuló
energiahasználat részarányának növekedését elősegíteni az elkövetkezendő években, annak
ellenére is, hogy az elmúlt hetekben a kormány mögött álló frakciószövetségen belül is voltak
ezzel kapcsolatosan szakmai viták, tehát nagyon fontos az, hogy továbbra is a nemzeti
megújuló energia cselekvési terv az, amely a kormány szándékait ezen a szakterületen
meghatározza. Ennek figyelembevételével, tehát a nemzeti megújuló energia cselekvési terv
figyelembevételével készül a nemzeti energiastratégia, amely egy hosszabb távra, nem 2020-
ig, hanem 2030-ig szeretné felvázolni a hazai energiapolitika következő két évtizedét egy
2050-ig terjedő kitekintéssel, tehát magának a stratégiának van egy olyan fejezete is, amely az
európai uniós dekarbonizációs útiterv figyelembevételével együtt kívánja a következő
mintegy negyven esztendő energetikai, energiapolitikai célkitűzéseit felvázolni.
Értelemszerűen az első két évtizedre vonatkozó javaslatok lesznek azok, amelyek mögött
makrogazdasági elemzések, illetve a szükséges stratégiai környezeti vizsgálat is elhelyezésre
kerül.

Maga a dokumentum elkészült, február 15-ével kezdődött meg a stratégiai környezeti
vizsgálat, akkor mutattuk be az Országos Környezetvédelmi Tanács Energiapolitikai
Bizottsága számára, és ezzel párhuzamosan készül a makrogazdasági elemzés. A jelenlegi
állást figyelembe véve április 7-én tudjuk vinni az Országos Környezetvédelmi Tanács
plenáris ülésére a teljes dokumentációt, délután pedig a Nemzeti Fenntartható Fejlődési
Tanács számára is be tudjuk majd mutatni ugyanazon a napon. Mindez persze azt jelenti,
amiről nekem is tudomásom van, hogy a kormányzat által nemzeti energiastratégiai
irányelvek formájában jóváhagyott dokumentum, mivel nyilván a stratégiai környezeti
vizsgálat elkezdődött, már közkézen forog. Ezzel kapcsolatosan semmiféle rossz érzése nincs
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a szaktárcának és az általam koordinált államtitkárságnak sem, éppen azért tartottuk
fontosnak, hogy a kormány két ütemben foglalkozzon az energiastratégiával, mert az abban
foglaltak egy stratégiai környezeti vizsgálat során értelemszerűen, szükségszerűen úgyis
nyilvánosságra kerülnek, ezért fontos az, hogy egy erős kormányzati álláspont, egy
kormányzati támogatás legyen a stratégia jelenlegi készítési folyamata mögött is.

Nemzeti energiahatékonysági cselekvési terv felülvizsgálata is elkezdődött, ezzel
kapcsolatban is várnánk majd a Fenntartható fejlődés bizottságának álláspontját, javaslatát;
június 30-áig kell leadni az Európai Bizottság számára. Itt alapvetően a korábbi
energiahatékonysági cselekvési terv felülvizsgálatára kerül sor, de azt aktualizált formában
kell leadni Brüsszelnek. Dolgozunk a nemzeti épületenergetikai stratégián is, amelynek egy
eleme szintén európai uniós kötelezettségként fog elkészülni, és hasonlóan június 30-áig kell
Brüsszel számára megküldeni. Mindez azt jelenti, hogy az energiastratégia készítésével
párhuzamosan kell ezeket a cselekvési terveket elkészíteni. Erre célszerű az elkövetkezendő
hónapokban a bizottságnak is figyelmet szentelni.

A kötelező átvételi rendszerről néhány gondolat. Akkor, amikor az elmúlt év végén
megkötöttük az önkormányzati iparági szakmai szervezetekkel azt a kompromisszumot,
amely az elkövetkezendő két esztendőre egy átmeneti időszakot kívánt meghatározni a
kötelező átvételi rendszer működtetésére, azzal a szándékkal kötöttük meg, hogy az idei
esztendőben, a nemzeti megújuló cselekvési terv intézkedési pontjaiban is rögzített módon,
hiszen ez az NCST-ben is rögzítésre került, amelyet a kormány elfogadott decemberben, hogy
a 2011-es esztendőben generálisan felül fogjuk vizsgálni magát a kötelező átvételi rendszert,
mert az eredeti társadalmi céloktól jelentős mértékben eltért, és az abban megfordult
pénzeszközöknek egy része nem a legoptimálisabb módon hasznosul az eredeti társadalmi
célokat figyelembe véve. Mindenki nagyon jól tudja ebben a körben, hogy a kötelező átvételi
rendszer elsősorban azért jött létre, hogy a megújuló energiahasználat térnyerését segítse elő.
Az első egy-két esztendőben dominánsan így is működött a KÁT-kassza, majd 2004 után
fokozatosan és egyre dinamikusabban jelentek meg a földgáz és biomassza alapú kapcsolt
energiatermelő társaságok. Nemcsak a klasszikus földgáz alapú kogenerációs erőművek,
hanem a szén alapú erőművek is ezt a menekülő utat választották a működőképességük
fenntartása érdekében, és a biomasszának egy jelentős része - amely hazai, energetikai célú
felhasználásra került -, nagyon rossz, alacsony hatékonyságú, elsősorban villamos energiát
előállító erőművekben került átalakításra negyedakkora vagy harmadakkora hatékonysággal,
mintha az hő célú hasznosításra került volna.

A Magyar Energia Hivatal által végzett vizsgálatok azt is alátámasztották, hogy a
villamosenergia-átvételből származó többletbevétel egy része nem az eredetileg
kedvezményezett hőpiacra kerül átcsoportosításra, tehát nem a hőenergia végfogyasztói
árában jelenik meg kedvezményként, hanem az menet közben átalakul, időközönként az adott
termelő, szolgáltató társaság profitját növelendő, jó esetben helyi önkormányzatokkal
együttműködve energiahatékonysági, akár fogyasztói oldali, akár termelői vagy elosztói oldali
energiahatékonysági fejlesztésekre került felhasználásra. Mindezek figyelembevételével
történt meg annak a módosító indítványnak a benyújtása, amelyet Lázár János frakcióvezető

úr jegyzett, amely ugyan társadalmi igények szempontjából helyes megfogalmazásokat,
illetve célokat tűzött ki, ugyanakkor a gazdasági és műszaki megvalósíthatóság szempontjait
is figyelembe kellett venni, és az elmúlt néhány hét szakmai és politikai egyeztetései
következtében született meg az a kompromisszum, amely az idei év végéig változatlan
formában fenntartja a tisztán megújuló alapú villamosenergia-termelés átvételi támogatási
rendszerét, tehát ahhoz az év során nem fogunk hozzányúlni, de a szakmai szervezetekkel
együttműködve még az idei esztendőben az őszi parlamenti időszakig ki kell dolgoznunk az új
átvételi rendszer szabályait, és azt követően a kodifikációt is el kell végezni, hogy legkésőbb
ez év november végéig az Országgyűlés az új szabályozást jóvá tudja hagyni, és ennek
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következtében 2012. január 1-jétől egy új szabályozási rendszer keretében folytatódhasson a
megújuló energiatermelés támogatása. A földgáz és biomassza alapú kapcsolt
energiatermelőknél viszont a meghozott döntés alapján ez év közepétől az eddigi
villamosenergia-átvételi támogatásról hő alapú átvételi támogatásra kell áttérnünk. Ennek
szabályozási hátterét a következő két hónapban kell kidolgozni. Ez ugyancsak a szakmai
szervezetek bevonásával fog megtörténni, annak érdekében, hogy a kormány - és ha
szükséges, akkor az Országgyűlés - még ebben a fél évben a szükséges jogszabályokat meg is
tudja alkotni ezzel kapcsolatosan.

A biomassza-használat tekintetében is egy szigorításra került sor ezen az időtávon
belül. Két oldalon kell beavatkozni. Az egyik oldal az erdőtörvény még eddig el nem készült
végrehajtási rendeleteinek megszületése, tehát az erdő kimeneti oldalán is szabályozni,
szigorítani kell a tűzifahasználat keretrendszerét, a másik oldalon, a bemeneti oldalon pedig
az energetikai törvény mögött álló végrehajtási rendeletek módosításával, pontosításával,
magasabb hatásfok előírásával az erdei biomasszát felhasználó energetikai társaságok részére.
Azt is figyelembe kell venni ennél a strukturális átalakításnál, hogy ahány hőtermelő, illetve
hőszolgáltató rendszer van Magyarországon, annyiféleképpen fogja érinteni tulajdonképpen
az iparági szereplőket, tehát az engedélyeseket, valamint a hőt szolgáltatókat és a mögöttük
lévő önkormányzatokat. Éppen ezért a Magyar Energia Hivatal a következő két hónapban a
szükséges információkat begyűjtve el fogja végezni az alapelemzést, amely alapján világossá
válhat a kormányzat számára is, hogy melyek azok a területek, ahol az új szabályozást
figyelembe véve, átmeneti időszakra szükség esetén átmeneti mentességet, felkészülési időt is
kell biztosítani az engedélyesek számára. Ez kiváltképpen a biomassza alapú
energiatermelőkre vonatkozik, hiszen itt egy kapacitásmaximalizálás és
teljesítménymaximalizálás is bekövetkezik, tehát a továbbiakban az NCST-ben
megfogalmazottakat is figyelembe véve a kis- és közepes kapacitású biomassza-erőművek
létrejöttét kívánja támogatni a kormányzat, és ennek az átvételi rendszerben is meg kell
jelennie. Azt is tudjuk, hogy Magyarországon vannak olyan biomassza alapú hőtermelő
erőművek, amelyek nagyobb kapacitással működnek, és erre is figyelemmel kell lenni az új
szabályozás életbe léptetése során. A lényeg az, hogy a magyarországi erdőkből letermelt,
tűzifa célú biomassza felhasználása a jelenleginél ellenőrzöttebb módon és sokkal
hatékonyabb berendezésekkel történő átalakításával váljék hasznos energiává, a társadalmi
érdekeket ez tudja alapvetően szolgálni, de semmiképpen nem lehet célja a szabályalkotónak
az, hogy a tisztességes hozamgazdálkodásra berendezkedett erdészetek, magán erdészeti
vállalkozók ellehetetlenüljenek. Azt mindenkinek látni kell, hogy az erdőből kikerülő fának
csak egy töredékrésze, mintegy harmada, 40 százaléka tud olyan minőségű faanyagot
biztosítani, amely akár bútoripari vagy más, értékesebb faipari tevékenységhez alapanyagul
szolgálhat, a többi tűzifa, ha pedig tűzifa, akkor a cél az lehet, hogy az a leghatékonyabban
tudjon átalakulni energiává, ne alacsony, 18-20 százalékos hatásfokú berendezésekben,
hanem lehetőség szerint 50-60 százalékot meghaladó nagyobb létesítményekben, amelyek
közösségi hőenergia-termelést, -ellátást szolgálnak, a lakossági szektoron belül még
hatékonyabb berendezésekkel.

A pályázati rendszerekről - hiszen magának a kormányzati célkitűzésnek a
megvalósítása csak akkor lehetséges, ha ösztönző források is rendelkezésre állnak - e
tekintetben azt megállapíthatjuk, hogy az elmúlt években mintegy 55 milliárd forint értékben
születtek döntések a környezet és energia operatív programon belül, de azt is ki kell jelenteni,
hogy azon döntéseket követően alig fele részben indultak el a beruházások, tehát ezek a
beruházások, ezek a fejlesztések most fognak nagy valószínűség szerint - legalábbis
reményeink szerint - elindulni, és fogják segíteni ezt az átállást. Ezzel párhuzamosan az Új
Széchenyi-tervbe beterelt európai uniós forrásokból mintegy újabb 55 milliárd forint kerül
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meghirdetésre energetikai, épületenergetikai, megújuló energia, illetve szemléletformálási
feladatokra.

Kell beszélnünk a zöldberuházási rendszerről is röviden. A zöldberuházási rendszer is
részévé vált, részévé válik ennek az Új Széchényi-tervnek, már csak azért is, mert január 1-
jétől papíron már a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz került át maga az alap. Ennek az
adminisztrációs és tényleges pénzügyi programszintű átvétele jelenleg zajlik, de már menet
közben a minisztérium bekapcsolódott a még el nem bírált pályázatok elbírálásába, és az
Energia Központtal történő együttműködés keretében a szerződéstervezetek előkészítésébe.
Ha kasszát csinálunk, akkor a következő képet kapjuk. A zöldberuházási program 2009-es
pályázatát úgy hirdették meg, hogy a szükséges fedezetet nem biztosították. Nem zárták le
2009 során időben a pályázati ablakot, és több mint kétszer annyi pályázatot fogadtak be, mint
amekkora fedezet rendelkezésre áll a szén-dioxid-kvótaértékesítésből, tehát az első feladat
ennek a ZBR panelprogramnak az egyenesbe hozása. A pályázatok elbírálása ezekben a
hetekben befejeződik, a szerződéseket meg fogják kapni a támogatott lakóközösségek. A
ZBR 1-ből is mintegy 16 ezer panellakás felújítását biztosító szerződésnek a megküldése is
ebben az időszakban történik. Ehhez kapcsolódik még a ZBR 2. első 23 ezer lakása, tehát
összességében 39 ezer panellakás felújítását biztosító szerződés megkötésére kerülhet sor a
tavaszi időszakban. Ez a fűtésen kívüli időszak során már beléphet az építőipari
megrendelések sorába, és további mintegy 2200 családi ház felújítását biztosító szerződés
megkötésére fog sor kerülni ugyancsak a ZBR-en belül az energiahatékonysági alprogram
keretében.

Van egy 16 milliárdos hiány a ZBR-ben, ezt a kormány döntése alapján szén-dioxid-
kvótaértékesítésből kell feltölteni. Milyen kilátásaink vannak erre? A magyar uniós elnökség
jó lehetőséget biztosít arra, hogy a korábbi kvótavevőkkel fennálló, nem túlságosan
barátságos együttműködés rendezésre kerüljön. Az elmúlt másfél esztendőben,
tulajdonképpen a 2009 végi, 2010-es év eleji, egy évvel ezelőtti időszakban Magyarország
belekeveredett néhány nem túl szerencsés innovatív kvótaértékesítési folyamatba,
tranzakcióba, amelynek a következménye az lett, hogy a korábbi kvótavásárlók, illetve az
újak is meglehetősen tartózkodó álláspontot alakítottak ki Magyarországgal szemben. Úgy
tűnik, hogy ezt a tartózkodást sikerült feloldani. A korábbi értékesítésből van mintegy
4,5 milliárdos allokálatlan forrás, amely túlnyomó többségében a spanyol tranzakcióból
származik. A spanyol energetikai ügyekért felelős minisztériummal, illetve a követséggel való
együttműködés keretében keressük annak lehetőségét, hogy ezt az általuk is elfogadható,
elsősorban lakosságot érintő épületenergetikai programokra fordítsuk. Értelemszerűen közös
megállapodásra kell jutni, az elkövetkezendő egy-két hónapban reményeink szerint ez meg
fog történni, és az idei esztendőben új „zöld otthon”, valamint „a mi otthonunk” alprogram is
el tud indulni az Új Széchényi-terven keresztül. A ZBR panel 2. további 23 ezer lakást érintő

felújításához pedig további kvótaértékesítésre van szükség, hogy az idei esztendőben a
szerződések megküldésre és aláírásra kerülhessenek. Ahhoz, hogy az önkormányzatok tudják
tartani a korábban vállalt kötelezettségeiket, a Magyar Fejlesztési Bank által kezelt
„Magyarország panel plusz” hitelkeret mintegy 10 milliárd forinttal került megnövelésre
január hónapban a kormány döntése alapján.

A zöldadókról. Fölröppent a hír, hogy a nemzetgazdasági tárca erőteljesen foglalkozik
azzal, hogy az elkövetkezendő években olyan irányba vigye el a magyar adózási rendszert,
amely kevésbé terheli az élőmunkával kapcsolatos tevékenységet, és elsősorban a természeti
erőforrásokat igénybe vevő szolgáltatásoknak és áruknak az árazásánál kívánja érvényesíteni
tulajdonképpen egyrészt a költségvetési szempontokat, másrészt pedig az alternatív megújuló
energia energiahatékonysági fejlesztésekhez szükséges források biztosítását. Azt szeretnénk,
ha ezen a területen nemcsak szándék fogalmazódna meg, hanem a zöldadóbevételekből
ténylegesen elkülönítésre kerülne a költségvetésben egy meghatározott arány, amely éves
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szinten, kiszámítható módon biztosítaná egyrészt a megújuló nemzeti cselekvési tervben,
másrészt pedig a nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervben megfogalmazottak
végrehajtását. Ezen kívül azért szeretném felhívni a szakmai szövetségek figyelmét arra, hogy
nemcsak közvetett, a magyar költségvetésen keresztülfolyatott európai uniós közösségi
források állnak rendelkezésre, hanem közvetlen pályázatok is meghirdetésre kerültek az
Európai Unió részéről. Ezek közé tartozik az „Intelligens energia – Európa” program, amely
elsősorban installációs programokra fordítható, tehát tényleges épületkorszerűsítésre,
megújuló energiák alkalmazását lehetővé tevő technológiák beszerelésére, míg a másik
program, a NER300 program kifejezetten új, innovatív fejlesztések megvalósítására került
kiírásra. Ennek az első fordulója már Magyarországon is lezárult, kiválasztásra került az a
három pályázat, amely továbbküldésre került az Európai Unió számára. Várjuk a
visszajelzést; amennyiben pozitívan fogadják, akkor ennek a három nagy jelentőségű és
léptékű programnak a részletes kidolgozására is sor kerülhet. Felhívnám a figyelmet arra is,
hogy mind a Norvég Alap, mind pedig az EGT Alap tartalmaz a környezetvédelmen belül
energiahatékonysági, illetve megújuló energiahasználat elterjedését szolgáló pályázati
lehetőségeket is.

Összességében, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, erről tudok beszámolni, ennél
többet a jelenlegi tudásunk alapján nem szívesen mondanék. Az természetes dolog, hogy
maga a tárca dolgozik a szabályozási irányok vonatkozásában. Talán titokként nem kell
magamban tartani azt, hogy elsősorban a német, osztrák és cseh modellt vizsgáljuk a
megújuló energiahasználat elterjedésének támogatását illetően, amely a kötelező átvételi
rendszer tisztán megújuló energiákat érintő részének a szabályozási irányvonalát
meghatározhatja, de ez is egy olyan terület, ahol a szakbizottság együttműködésére is szívesen
támaszkodunk.

ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úrnak a tájékoztatást. Első körben akkor a
bizottság tagjainak biztosítanék lehetőséget, hogy kérdéseket tegyenek fel, vagy hogy
hozzászólásaikat tegyék meg az elhangzottakhoz. Kérdezem a bizottság tagjait... (Dr. Nagy
Andor: Nem hallgatjuk meg a szervezeteket?) A következő körben aztán a vendégek, a
megjelent szervezetek képviselői következnek, csak mielőtt rátérnénk a meghívott
vendégekre, azt gondoltam, hogy a bizottság tagjainak biztosítanék egy lehetőséget, ha van rá
igény.

Szili Katalin, parancsoljon!

Kérdések, hozzászólások a bizottság tagjai részéről

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Képviselőtársaim! Kedves Meghívott Vendégek! Egyrészről szeretném megköszönni a
bizottságnak, hogy ezt a témát napirendre tűzte, hiszen az elmúlt hetekben azért akár a
médiumok nyilvánossága előtt elég sok kérdés terítékre került, amiben szerintem a
bizottságnak szükséges, hogy világosan lásson; nemcsak abban, hogy egyébként milyen
törvényi megoldások születnek, hanem abban is, hogy a következő időszakban
stratégiaalkotásban egyáltalán megtörténik-e annak a harmonizálása, amit problémaként mi
magunk is érzékeltünk.

Összesen három megjegyzést és egy kérdést szeretnék feltenni államtitkár úrnak.
Nyilvánvaló, hogy az egyik megjegyzésem az, hogy szükséges megtenni minden lépést annak
érdekében, hogy a rönkfakitermelés megszűnjön. Én ezért is örültem Lázár János
képviselőtársam módosító indítványának; nyilván ez csak egy eleme a megoldásnak, de
távlatosan a megoldást csak az adhatja, ha minden kérdésben teljes egészében világos
helyzetet teremtünk. Tekintettel arra is, hogy azért elég sok észrevétel érkezett a Mecsek, a
Mátra vidékéről is, ahol ezek tetten érhetők - lakossági bejelentések is -, ugyanakkor
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nyilvánvaló, hogy azt is tudnunk kell, hogy szükséges megteremteni azt, hogy a keletkező

áram mellett a keletkező hőenergia-felhasználás is teljes körű legyen, és egy harmadik
szempont pedig, ami talán a leginkább érinti a lakosságot, az áramár csökkenésének a
kérdése, amelynek nyilván ennek az egész kérdéskörnek az eredőjének kell lennie. Így
államtitkár úrhoz egyetlen kérdésem van - alapvetően elismerve azt, ami a
stratégiakészítésekben a következő időszak legfontosabb feladatait is jelenti - , hogy
önmagában a KÁT-kassza csökkenésének egyáltalán örülhet-e majd a lakosság, tehát ennyivel
kevesebbet szednek-e be a lakosságtól. Most csak és kizárólag ez lenne a kérdésem, én
viszont azt kérném majd a bizottságtól, hogy a készülő stratégiákra szerintem ne csak
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, hanem a bizottságunk is folyamatosan tekintsen rá, és
nyilván még az ez alapján készülő törvényeket megelőzően egyáltalán egy világos képet
kapjunk arról, hogy milyen irányba kíván a kormányzat elindulni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Schmidt Csaba a következő kérdező.

SCHMIDT CSABA (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Államtitkár Úr! Szili
képviselőtársam kérdései indukáltak bennem hozzászólást. Én is fontosnak tartom a megújuló
energia újraszabályozását és azt is, hogy a fakitermelés vonatkozásában egyértelmű
feladatokat tegyünk. Én azt gondolom, ahogy államtitkár úr említette, hogy ez részben
erdészeti, részben energetikai szabályozást igényel, tehát egyrészt az erdészetek hozzáállása
és az ottani fakitermelés és az -értékesítés szabályozásváltozása szükséges, de az
energiatermelésnek és a megújuló energiafelhasználásnak nemcsak az áramár
vonatkozásában, hanem egy nagyon jelentős szempontból, távfűtés vonatkozásában is meg
kell jelennie. Az lenne a kérdésem az államtitkár úrhoz, hogy van-e elképzelés abban a
vonatkozásban - hiszen azt gondolom, abban egyetérthetünk, hogy a távfűtés a nagyvárosok
vonatkozásában egy kedvező fűtési mód, ha azt nézzük, hogy nem egyénileg történik a fűtés,
és nem a nagyvárosok levegőromlása történik meg ezáltal -, hogy ennek támogatásán belül
hogyan lehetséges megteremteni azt, hogy a megújuló energiaforrások minél nagyobb
százalékban tudjanak megjelenni a távfűtésben is, mert jelen pillanatban, ha a KÁT-rendszer
teljes átalakítása lesz, akkor ennek a feltételeit is meg kell teremteni. Én ezt jó lépésnek
tartom, hogy a hőoldal kerül támogatásra, de azt is látom ebben a tekintetben, hogy innentől
kezdve azért a termelők nem nagyon lesznek érdekeltek abban, hogy csökkenjen a hő
felhasználása a hőpiac vonatkozásában, tehát nem nagyon lesznek érdekeltek az
energiaracionalizálási beruházások vonatkozásában. Én ezt a kérdést tenném fel államtitkár
úrnak, és örülök annak, hogy ebben a vonatkozásban a villamos energiáról a hő támogatására
térünk át, mert végül is ez a cél, hogy a távfűtött lakások legyenek támogatva. Köszönöm.

ELNÖK: Bödecs Barna!

BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Én államtitkár úrnak egy
kérdést szeretnék feltenni, messzemenően egyetértve azzal a céllal, hogy hő alapú legyen a
támogatási rendszer. A megújuló felhasználásnál kimondottan a tűzifa energetikai célú
égetésével kapcsolatban és ennek a hő alapú támogatásával kapcsolatban szeretném
képviselni azoknak az érdekét, akik nem hőt vásárolnak, hanem tűzifával fűtenek. A tűzifa
energetikai célú, erőművekben történő felhasználása hatást gyakorol a tűzifa szabadpiaci
árára, melynek következtében azok, akik egyedi fűtőberendezésekben, falvakban saját
hőtermelési célra tűzifát használnak, semmiféle támogatást nem kapnak, és ők a piaci árat
kénytelenek megfizetni. Milyen módon kívánja a tárca ezt a problematikát kezelni?
Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm. Fejér Andor következik!

FEJÉR ANDOR (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Jelenlévők! Köszönöm államtitkár úr tájékoztatóját. Én elsősorban a KÁT-
rendszerhez fogalmaznám meg a kérdésemet, ugyanis egy picit egyszerűnek tűnik, ha csak a
megújuló energia és a KÁT-rendszer közötti összefüggésekről beszélünk, de ez egy sokkal
komplexebb kérdés, nevezetesen komoly összefüggés van a gáz ára és az energia ára között.
Azt azért tudjuk, hogy Magyarország 30-40 százalékkal drágábban szerzi be a gázt a piacról a
Gazprommal kötött megállapodás értelmében, mint Nyugat-Európa többi országában. Ha
megnézzük, hogy a villamosenergia- és a hőtermelésben milyen nagyságrenddel szerepel
maga a gáz, mint energiahordozó, akkor itt nagyon könnyen észrevehetjük, hogy az ördög
tulajdonképpen a gáz ára körül van elbújva, és amíg nem sikerül függetleníteni saját
magunkat az orosz gáztól - vagy legalábbis 2015-ig, amíg a Gazprommal megkötött
megállapodásunk érvényben van -, és nem tudjuk újragombolni ezt a megállapodást, én úgy
érzékelem, hogy addig egy zsákutcában vagyunk, ugyanis a jelenlegi árszabási feltételek,
amelyek a kőolaj árához kötik a gáz árának megállapítását, mindaddig nagyon komoly
nehézségeket fognak jelenteni úgy a hő-, mint a villamosenergia-szolgáltatók részére. Én azért
nagy figyelemmel várom, hogy hogyan fogjuk megállapítani majd a hőszolgáltatói oldalról a
KÁT-rendszer szabályozását, ugyanis erre még nem tudunk példát Európában, de máshol
sem. Én nagy izgalommal várom ennek a megoldását.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Andor elnök úr!

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Régen hallottam ilyen
korrekt, összefogott tájékoztatást arról, hogy hogyan néz ki Magyarországon a megújuló
energiák felhasználása, és mi várható a jövőben, és örülök neki, hogy ilyen jó kezekben van
ez az ügy. Polgármesterként Bencsik János már annak idején, Tatabányán sem csak beszélt,
hanem tett is ezért az ügyért, és jó érzés, hogy egy ilyen ember vezeti ezt a tárcát; ezt
személyes megjegyzésként szerettem volna elmondani.

Számos olyan ülésen, konferencián, megbeszélésen vettem részt, ahol a megújuló
energiák részesedése volt a téma, és itt még nem hangzott el az az adat, hogy mi most egy
olyan új iparágról, energiáról beszélünk, amely az energiamixben 2020-ban 14,6 százalékot
fog elfoglalni, legalábbis, ha jól emlékszem, akkor a kormány ezt a vállalást tette. Most
körülbelül 5,6 százalékon áll az össz magyarországi felhasználásban a megújulók részaránya;
ez 9 százalék tíz év alatt, több, mint amennyit eddig Magyarország el tudott érni. Vannak,
akik azt mondják, hogy ez a 14,6 kevés, van, aki azt mondja, hogy még ezt is nehéz lesz
megcsinálni, mert sokba fog kerülni; én azt gondolom, hogy ez az arány egy olyan arány,
amelyre Magyarországnak szüksége van az energiafüggetlenség miatt is, és ez egy olyan
arány, amely nemzetgazdaságilag, ha az energiamérleget nézem, mindenképpen pozitív lehet.
Ellenben arra szeretnék rákérdezni, hogy hogyan érjük el ezt a plusz 9 százalékot. A megújuló
energiák felhasználásában az egyes megújuló energiafajták, mint a biomassza, a geotermikus,
geotermális energia, szélenergia, napenergia, akár a vízenergia milyen részarányt fog
elfoglalni, vannak-e erre vonatkozóan már számítások? Kíváncsi leszek majd, hogy az itt
megjelent szakmai szervezetek például mit gondolnak a magyarországi geotermikus meg
geotermális vagyon energetikai hasznosításáról.

Államtitkár úr összefoglalójában az is tetszett, hogy nemcsak a megújuló energiákról
beszélt, hanem gyakorlatilag a zöldgazdaság számos elemét érintette, kitért az adókra is - 
talán a zöldközbeszerzésre meg az egész rendszerben egy zöldbank szerepére nem, de ezek
valószínűleg a jövő témái lesznek -, és nagyon helyesen rámutatott arra, hogy az
energiahatékonyságnak ebben a rendszerben mekkora jelentősége van. Hiába használunk
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ugyanis Magyarországon megújuló energiát, ha azt ugyanúgy pazaroljuk, mint a fosszilis
energiát, akkor ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy én az ablakon fosszilis energiát
vagy megújuló energiát dobok-e ki, először tehát az épületeket szigetelni kell,
energiahatékonnyá kell tenni, és nagyon örülök, hogy ebbe az irányba egy jelentős
elmozdulás történik. A napokban olvastam ráadásul, örömmel, hogy egy úgynevezett
„virtuális erőmű” programot hirdetünk meg, az Ipenerg - úgy látom, hogy itt is van a
képviselője -, valamint a Műszaki Egyetem és a kormány együtt egy 2020-ig terjedő
200 megawattos energiaspórolásba vág bele, ami, ha jól tudom, de ezt majd a hozzáértők
elmondják, egy olyan magyar találmány, amit akár az Európai Unió is megcsodálhat.

Többször beszéltünk arról, hogy szükség lenne Magyarországon egy megújuló
energiatörvényre; azt szeretném megkérdezni államtitkár úrtól, hogy szükségét látja-e ennek.
Én azt látom, hogy elkezdődik egy rendrakás ezen a területen is, lásd, értelmes dolog-e,
mondjuk egy 150 megawattos Pannonpower erőművében tűzifát elégetni, mekkora ennek a
társadalmi hatása; értelmes dolog-e repcéből, kukoricából biodízel alapanyagot, illetve
bioetanolt előállítani úgy, hogy a világ élelmiszerhiánnyal küszködik; Magyarország
termőföldjén lehet, hogy értelmesebb dolog kukoricából élelmiszert előállítani, nem pedig
energiát. Azt is meg szeretném kérdezni, hogy az Európai Unió 10 százalékos bioüzemanyag-
elvárását Magyarország teljesíteni fogja-e, és ha igen, akkor változtatunk-e, fenntartható
módon tesszük-e ezt, szóba jönnek-e olyan más növényi alapanyagok, amelyekből
elsődlegesen nem élelmiszert állíthatunk elő. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Végül nekem is lenne egy-két rövid kérdésem. Nem
akarom sokáig húzni az időt, hogy a szakmai szervezetek minél nagyobb időkeretben hozzá
tudjanak szólni, nekem csak négy nagyon rövid és egyszerű kérdésem van. Államtitkár úr
említette, hogy 2012. január 1-jétől új kötelező átvételi rendszerre kíván áttérni a tárca, illetve
az energiaügyi kormányzat, és a német, osztrák, cseh példát emlegette. Ezt tekinthetjük-e úgy,
mint egyfajta elkötelezettséget a technológiai differenciáció elve szerinti támogatás iránt,
tehát hogy az az egységes támogatási összeg, amely ma a megújuló eredetű villamos
energiára van, megújuló forrásonként eltérő feltételekkel lesz megszabva, eltérő összegekről
lesz szó.

A másik kérdés, hogy mit lehet tudni a szélerőműtenderről. Amikor tavaly júniusban
visszavonta a kormányzat a szélerőműtendert, akkor olyan félhivatalos fülesek voltak
elérhetők, hogy márciusban várható az új szélerőműtender kiírása. Március van, és nem is
tudjuk, hogy milyen elvek, milyen célkitűzések mentén kerül kiírásra és mikor, milyen
határidővel az új tender. Erről esetleg megtudhatnánk-e többet?

Szóba került a geotermális energiahasznosítás. Ezzel kapcsolatban is folyamatban van
a kormányzaton belül jogalkotási tevékenység, hogy a jelenlegi vízjogi eljárások helyébe egy
koncesszionális rendszer lépjen. Mi indokolja ennek a koncesszionális rendszernek a
bevezetését? Itt zajlottak viták a limiteken, hogy 2000 méter, 2400 méter alatt adnának-e ki
koncessziót, vagy mettől lenne ez a rendszer, milyen mélység alatt lenne hatályos. Egyrészt
mikorra várható az új szabályozási elemek megjelenése, illetve van-e mód arra, hogy ezek
kialakítására rálátása legyen a bizottságnak, illetve a szakmai szervezeteknek?

Végül az utolsó az energetikai regionális együttműködések kérdése. Fosszilis
energiahasználatban vannak erre jó példák, éppen tegnapelőtt tárgyaltuk a parlamentben
például a kőolaj-készletezéssel kapcsolatban a horvát-magyar együttműködést, gázstratégiai
készletezésben is vannak regionális együttműködések, ugyanakkor azt is látjuk, hogy a
megújuló energiahasználat egyik korlátja a rendszerirányítási szabályozási korlát, amely
korlát valószínűleg kitolható lenne, amennyiben nem egy tulajdonképpen meglehetősen kicsi
magyarországi földrajzi területen és piacon próbálnánk meg kiszabályozni a megújulók
természetes ingadozását, hanem regionális együttműködésben legalább a visegrádi
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országokkal, közvetlen, környező országokkal a rendszerszabályozásban együttműködések
beindulnának. Erre vonatkozóan vannak-e elképzelések, stratégiai tervek, esetleg számítások
a kormányzaton belül, hogy ha az a korlátozott, például szélenergia-kapacitás, ami kiírásra
fog kerülni az új tenderben, megjelenik összességében körülbelül 770 megawatt kapacitásig,
az esetleg feljebb tolható-e egy ilyen, rendszerirányításban érvényesülő regionális
együttműködés területén. Ezek lennének a kérdéseim.

Államtitkár úrnak megadnám a szót, hogy reflektáljon az elhangzottakra, és nyolc
vendégünk jelezte írásban, hogy hozzá kíván szólni, utána ők kapnak majd lehetőséget. Tőlük
azt szeretném majd kérni, hogy üljenek ki oda az asztal végéhez, a jegyzőkönyv számára
muszáj lesz a mikrofonba beszélni, hogy a hangrögzítés meg tudjon történni. Köszönöm
szépen. Államtitkár úré a szó.

Bencsik János válaszadása

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Kedves Katalin!
Nem mennék bele most jóslásba, hogy milyen mértékben lehet csökkenteni, vagy milyen
mértékben kerül majd csökkentésre a villamos energia ára a kötelező átvételi rendszer
átalakításával, de ha valaki az alapvető számokkal és egy kis ismeretséggel rendelkezik a
kötelező átvételi rendszer és a villanyáram közötti kapcsolatokat illetően, az láthatja, hogy
összességében a teljes KÁT-kassza 8 százalékban befolyásolja a villamos energia
végfelhasználói árát. Ha a megújuló energiák támogatását továbbra is fenntartjuk, az
hozzávetőlegesen az egyharmadát ennek máris kiütötte, tehát egy 2-3 százaléknyi támogatás
továbbra is benne marad a villanyáramban. Ha villamosenergia-átvételről hőátvételre térünk
át, akkor csökkenthető a támogatási összeg, de az én számításaim szerint ez legfeljebb 1-
2 százalék között befolyásolhatja a villamos energia árát. Az Energia Hivatal el fogja végezni
ezzel kapcsolatosan a korrekt számításokat, amikor végig fogjuk vizsgálni az összes
engedélyest, amely a távhőszolgáltatás területén tevékenykedik, de azt mindenkinek látnia
kell, hogy ha a megújuló energiák továbbra is benn maradnak a kötelező átvételi rendszerben,
ha a villamosenergia-átvételről áttérünk hőátvételre, valamennyivel csökkenthető, de
alapvetően a villanyáram árát ez nem fogja radikálisan csökkenteni, tehát ezt a várakozást egy
kicsit hűteni szükséges. Lehet csökkenteni minimálisan, illetve a társadalmi hasznosulás
mértékét lehet növelni a másik oldalon, hogy az tényleg oda jusson el, ahová annak idején a
törvényalkotók szánták, és lehetőség szerint minél kevesebb maradjon az engedélyesek extra
profitot befogadó kasszájában, pénztárcájában, de összességében 8 százalékos mértékben
befolyásolja a kötelező átvétel a teljes villamos energia árát, tehát ebből kell kiindulnunk.

Schmidt Csaba képviselő úr kérdésére, hogy a megújuló energiákat milyen mértékben
lehet a távhőszolgáltatásba bevonni: én, mint korábban gyakorló polgármester, erre azt tudom
mondani, hogy ez a településmérettől és a hőpiac nagyságától függ. Ahol kisvárosi hőpiacot
kell ellátni, vagy egy nagyobb intézménycsoportot kell hőenergiával ellátni, ott meglehetősen
széles a választéka annak, hogy milyen megújuló energiaforrásra építjük a rendszer; ahol
termálenergia van, 8-10 ezer lakás távfűtésére, néhány közintézmény hőenergiával történő
ellátására tökéletesen alkalmas lehet; ahol mezőgazdasági melléktermék, hulladék vagy
erdészeti melléktermék, hulladék áll rendelkezésre, ott megint egy 5-10 megawattos
teljesítményű kis erőmű telepítése teljesen reális, de nagyobb városok esetében is kieső
városrészek távfűtésének megoldására alkalmazható, főleg ott, ahol túlságosan nagy
távolságok miatt nagy a hőveszteség az egységes rendszeren belül, de a nagyvárosok
esetében, a főváros esetében és a vidéki nagyvárosok esetében nem látom annak realitását,
hogy teljes egészében megújuló energia alapú legyen a távfűtés, egyszerűen nem lehet. Ahol
100-120 megawatt hőigény van, ott nem lehet egy nagy majorság város közepére történő
betelepítésével biomassza alapon biztosítani a település hőigényét. Elsősorban a
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termálenergia, a biomassza, a bioenergetikában a biogáz az, amely szigetszerűen a települési
hőellátás vonatkozásában jó eséllyel használható.

Tűzifapiac befolyásolása. Igazából nem tudjuk befolyásolni a tűzifapiacot közvetlenül,
a tárcának ez nem is feladata; hogy a lakosság számára is szektorsemlegesen rendelkezésére
álljon a támogatás, az csakis a lakásfenntartási támogatás kiszélesítésével biztosítható.
Tudomásom szerint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium már elkészítette azt a
kormányrendeletet, amely ősztől az időközben kivezetésre kerülő gáz- és távhőtámogatás
helyébe kerül, és a korábbiaktól eltérően más fűtési módokkal hőenergiát termelő háztartások
is be tudnak kapcsolódni, részeseivé válhatnak, és ezáltal igazságosabbá válhat maga a
támogatási rendszer. Nagyon óvatosnak kell lenni az átalakítás során. Amit Katalin is
elmondott, és azt gondolom, ebben a körben mindannyian együttesen vallunk, hogy az erdők
védelmében korlátozni kell a rönkfaégetést, de azt is tudomásul kell venni, hogy bútoripari,
faipari felhasználásra a fának az a része használható, ahonnan még nem kezdődik az ágas-
bogasodása, mert az első nagy ág leágazásától felfelé igazából már nem használható fel
értékes faipari tevékenységre az a famennyiség, az tűzifa. Ha eltereljük, és el kell terelni a
nagy villamos energiát termelő erőművek irányából a kis, közepes biomassza-fűtőművek
irányába, akkor az kevésbé fogja befolyásolni a piaci árakat, mintha nem teremtjük meg a jó
hatékonyságú, decentralizált felhasználás lehetőségét, és felpakolják a vontatmányokra és a
vasúti szerelvényekre, mint ahogy már ez nyomokban érzékelhető és tapasztalható, és
Ausztriába vagy Szlovéniába szállítják, de ilyen szállítmányok mennek már szlovákiai
fűtőművekbe is, elsősorban az észak-magyarországi térségből. Nagyon összetett tehát a
kérdés, nagyon oda kell figyelni.

A másik oldalról, persze, lehet állami tulajdonosi joggyakorlással befolyásolni az
erdészeteket, és lehet csökkenteni a bevételi előírásokat, ennek persze foglalkoztatási vonzata
is van, közmunkaprogramokat érintő vonzata is van, mindezeket együttesen kell figyelembe
venni, és együttesen kell meghatározni. Én a magam részéről annak a pártján vagyok, hogy a
nagy, rossz hatékonysággal működő erőműveket szépen iktassuk ki ebből a rendszerből, és
decentralizált, magas hatékonyságú kis fűtőművekben használjuk fel, elsősorban az
önkormányzatokkal és a helyi vállalkozókkal való együttműködésben, hogy az ott megtermelt
jövedelem is a térségben maradjon, és ne valamely nagyvállalkozó vagy transznacionális
vállalkozó vigye el abból a térségből a hasznot, tehát egy teljes értékláncot kell felépíteni.
Magában most az Új Széchenyi-tervben ezért indul néhány mintaprogram, vagy van lehetőség
arra, hogy mintaprogram induljon, én nagyon remélem, hogy lesz is pályázó, hiszen
1,5 milliárd forintos mintaprojektekkel akár négy is elindulhat, ahol le tudjuk modellezni,
hogy ez hogyan működik. Az alapanyag termesztése vagy begyűjtése, az átalakításhoz
szükséges technológia telepítése és a hőfelvevőpiac kötelező biztosítása egy termékpályán
belül: ez lenne a cél.

Hosszú távú gázszerződés. Igen, valamivel drágább, és úgy tűnik, hogy egyre drágább
lesz, mint egyelőre a spotgáz. Azzal, hogy a gázárképletet átalakítottuk, és köteleztük a
gázszolgáltatókat, illetve a gáznagykereskedőt arra, hogy az idei évtől kezdve 40 százalékban
a jelenleg olcsóbban elérhető spotgázt is bele kell keverni, számítani a gáztarifa
kalkulációjába, ezzel tudtuk tulajdonképpen részben szinten tartani az 1200 köbméter/éves
fogyasztás alatti fogyasztók számára a gáz árát. Ez tehát egy reális lehetőség, itt kérdés az,
hogy meg tud-e jelenni a piacon olyan szolgáltató, olyan kereskedő, amely kifejezetten a
távhőszolgáltatók számára kíván kedvezőbb feltételekkel földgázt számítani,; a jelenlegi
számítások szerint mintegy 15-20 százalékkal lehetne olcsóbban szállítani. Maga a kormány
abban érdekelt, hogy ezen a területen versenyhelyzetet teremtsen elő, segítse a versenyhelyzet
kialakulását. Ez a kötelező hatékonyságjavítás mellett lehetőséget biztosítana a földgáz alapú
kapcsolt energiatermelők számára, hogy a távhőpiacon a versenyképességüket fenn tudják
tartani. Csak annyit zárójelben, hogy miért is indokolja a törvényhozás többsége
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szempontjából nézve a távhőárak állami hatósági árkörbe való bevonását. Egyrészt a kötelező
átvételi rendszerre való nagyobb rálátás lehetőségének biztosítása, hogy a teljes termékláncon
keresztül lehessen látni, hogy milyen áron kerül be a primer energia, milyen feltételekkel,
milyen áron alakítják át, hogyan adják tovább a szolgáltatónak, hogyan jut el a
végfogyasztóhoz, és az indokolatlan költségeket ki lehessen ebből venni. Egyrészt az
áramáron kerül bele támogatás a rendszerbe, másrészt pedig ne felejtsük el, hogy 5 százalékos
áfa terheli a távhőszolgáltatást, és ez állami transzfer tulajdonképpen, ez egy kedvezmény a
többi energiafelhasználáshoz viszonyítva, ezért nagyon fontos, hogy meglegyen a kellő

kontroll, hogy ezek a társadalmi transzferek a lehető leghatékonyabban hasznosuljanak, és ha
kedvezünk a távhőszolgáltatásnak azért, mert környezetvédelmi, városépítészeti, esztétikai
szempontból ennek van hozadéka, akkor a társadalmi transzferek hasznosulását is kellő

mértékben kell ellenőriznie a regulátornak. Ahhoz persze, hogy a spotgáz mértékét,
mennyiségét lehessen növelni, szükség van az ágvezeték felbővítésére is. Erre vonatkozó
előkészületek megtörténtek, engedélyezési eljárások elindultak, tehát meglesz a lehetőség arra
legkésőbb két esztendőn belül, hogy nyugati irányból is lehessen spotgázhoz jutni, de tegyük
hozzá, hogy annak a spotgáznak a túlnyomó többsége is orosz származású gáz, onnan induló
gáz, csak nem a hosszú távú szerződéseken keresztül, hanem gyors piaci tranzakciókon
keresztül jut el, ezért nincs összekötve a nyersolaj világpiaci árával.

Nagy Andor képviselő úr kérdezte, hogy miképpen lehet eljutni egyről a kettőre, a
7,2 százalékról a 14,6 százalékra. A megújuló nemzeti cselekvési terv elég részletesen
foglalkozik ezzel, én nem nagyon mennék ebbe bele, viszont azt szeretném kiemelni, ahol
nagy elmozdulási lehetőséget látunk, a kistelepülések közintézményeinél, és ezt is szeretnénk
az Új Széchenyi-terven keresztül is erősíteni, főleg azoknál a településeknél, ahol nem tudják
már a földgáz alapon működő fűtési rendszer költségeit fizetni, és veszélybe kerül az
alapszolgáltatás, mert ott lehet a leggyorsabban lépni, ott lehet a leggyorsabban, ha úgy
tetszik, biomassza alapú fűtési berendezéseket telepíteni, legyen az akár agrobrikett, bármi,
ami szabályozott körülmények között hasznosítható, és a környékből begyűjthető,
beszerezhető, feldolgozható és átalakítható energiává. Ezen a területen a biomassza-
használatnak az abszolút mértékét még lehet növelni, nagyon sok olyan mezőgazdasági
hulladék és melléktermék van, amely nem kerül be az újrahasznosító anyagforgalomba,
energetikailag lehetne hasznosítani, és ez megoldaná jó néhány kistelepülés energetikai,
energiaellátási problémáját. Kalkulációink szerint ezer olyan kistelepülés van az országban,
amely közintézményt vagy közintézményeket tart fenn, és energiaönellátóvá válhat a saját
maga által fenntartott intézmények vonatkozásában. A biomassza-részarány tehát csökkenni
fog 2020-ra a teljes megújuló energia részarányon belül, de abszolút mértékében növekszik a
cselekvési terv számai alapján.

Jelentős elmozdulás fog bekövetkezni a geotermális energia hasznosításánál, a földhő
hasznosításánál, reményeink szerint a biogáznál is, amely környezetvédelmi szempontból is
kiemelendő, hiszen olyan ártalmatlanításra váró, részben veszélyes anyagnak minősített vagy
különleges elbánásmódra ítélt alapanyagról van szó, mint a szennyvíziszap vagy az állattartó
telepeken a hígtrágya, almos trágya, az élelmiszeripari hulladék, melléktermék, vágóhídi
nyesedék. Ezek biogázerőműben mind-mind szabályozottan és környezetbarát módon
átalakíthatók, csak itt is az a lényeg, hogy stabil, biztos hőfelvevőpiac legyen, mert
önmagában villamosenergia-értékesítésből még az eddig magasabb átvétellel sem igazából
megtérülő beruházás vagy gyorsan megtérülő beruházás. Ezeken a területen a lehetőség szél
vonatkozásában elsősorban a szigetszerű hasznosításban, nap vonatkozásában pedig
elsősorban a használati meleg víz, ugyancsak kis intézmények esetében akár tornatermi
vizesblokk, akár konyhai vizesblokk szigetszerű meleg vízzel történő ellátására bátran lehet
ma már ajánlani, ráadásul önkormányzatok számára 85 százalékos vissza nem térítendő

támogatás igényelhető akár erre a célra is az Új Széchenyi-tervben. Ez tehát egy jó út,
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megtérülő út, ezzel a 85 százalékos támogatással az első esztendőben az adott pályázó,
önkormányzat számára máris megtérült maga a beruházás. Energiagazdálkodási törvényre
lenne szükség, tehát mi abban gondolkodunk, és ha a kormányzati jóváhagyás is megtörténik,
akkor az ősz folyamán szeretnénk a parlament elé vinni egy energiagazdálkodási
kerettörvényt, amely az energiagazdálkodással kapcsolatos feladatokat is meghatározza mind
az ipari szegmensben, mind az önkormányzatok vonatkozásában, amely végre a közvilágítás
kérdését is helyre fogja tenni, mert szabályozatlan ez a terület, amelynek gondoskodnia kell az
engedélyezési eljárások egyszerűsítéséről annak érdekében, hogy gyorsabb átfutással,
egyszerűbb módon, de a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve valósulhassanak
meg beruházások. Ezen energiagazdálkodási kerettörvényen belül a mi álláspontunk szerint
kezelhető a megújuló energiákra vonatkozó szabályozás is, tehát ha van egy
energiagazdálkodási törvény, akkor nem kell külön megújuló energiatörvényt létrehozni.

Bioüzemanyagok. A KEOP-os pályázatoknál már igyekeztünk érvényesíteni ettől az
évtől kezdve, hogy az első generációs nagy kapacitású fejlesztéseket nem támogatjuk, első
generációba legfeljebb az NCST-vel a kis kapacitású, elsősorban helyi igényeket kielégítő
bioüzemanyag-gyártó üzemek kívánatosak, a nagyobbak esetében pedig a másodgenerációs
bioüzemanyag-termelők támogatásáról lehet szó elméletileg, de az Új Széchenyi-terv KEOP
területén inkább egy ilyen háttérbe húzódás tapasztalható. Mi azt szeretnénk, hogy úgy
történjék meg bioüzemanyag előállítása, hogy az adott térségben történik meg az alapanyag
megtermesztése, előállítása, és a létrejött bioüzemanyag is lehetőség szerint ott kerül
felhasználásra. Eléggé nehéz kérdés ezt összehozni a helyi közösséggel, a közösségi
közlekedéssel. Itt az lenne a lényeg, hogy a helyben előállított bioüzemanyag lehetőség
szerint ott, helyben, kisvárosok, vidéki kis-, középvárosok vonatkozásában a helyi közösségi
közlekedésben kerüljön felhasználásra, és ezt össze lehetne kötni hazai járműfejlesztéssel is.
Erre vonatkozóan a tárcán belül két érintett államtitkárság, valamint a Vidékfejlesztési
Minisztérium részéről létrejött egy munkacsoport, iparági szereplők is meghívásra kerültek az
elmúlt héten. Ha itt tartunk, akkor van egy örvendetes információ, hogy a Vidékfejlesztési
Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között létrejött egy agrárenergetikai
munkacsoport, ami nagyon jó, viszont olvastam tegnap az interneten, hogy a Vidékfejlesztési
Minisztérium a vidékfejlesztési pályázatok közül kihúzta azokat, amelyek agrárenergetikai
fejlesztéseket és beruházásokat tesznek lehetővé, tehát van létjogosultsága ennek a közös
munkacsoportnak, hátha vissza lehet csalogatni őket a terepre. Nem elég közösen jó
programokat kimunkálni, akkor annak a megvalósításához szükséges forrásokat is biztosítani
kell, már csak azért is, mert a KEOP-os pályázatok keretében nem lehet agrárfinanszírozást
biztosítani, kifejezetten az agrártárcánál meglévő, vidékfejlesztést, agrár-vidékfejlesztést
szolgáló elkülönített uniós források azok, amelyek az agráriumot érintő fejlesztésekre
felhasználhatók, tehát itt még van egy kicsi probléma, amit kezelnünk kell.
Technológiadifferenciálás alapján gondoljuk el mi is a megújuló energiatámogatást.

A szélerőműtender sorsáról március 31-éig kellene papírforma szerint a tárcának állást
foglalni. Ha rajtam múlna, akkor ebben az esztendőben nem írnánk ki új kapacitást, de
vélhetően nem rajtam vagy nem csak rajtam fog múlni. Azért tartanám most jónak, ha nem
írnánk ki, mert világossá válik az új szabályozási környezet, és az alapján lehetne kiírni a
következő esztendőre kapacitást. Nem elképzelhetetlen, hogy lesz az idén is, de ha lesz, akkor
az egy kisebb mértékű, nem hiszem, hogy 50 megawattot meghaladó kapacitás lenne, de ez
nem egy eldöntött kérdés, itt a szakmai szervezetekkel is szeretnénk még ebben a kérdésben
egyeztetni.

Geotermális koncesszió. Született egy törékeny kompromisszum még 2,5 esztendővel
ezelőtt a gazdasági bizottságban, az érintett öt geotermális szakmai szervezettel közösen.
Most is eltérőek az álláspontok, ezért a szaktárcának az az álláspontja, hogy a 2500 méteres
határt nem kívánja felülvizsgálni, tehát a 2500 méter továbbra is érvényben maradna, és ennek
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figyelembevételével készül most a kormányrendelet, amely az érzékenységi és környezeti
vizsgálatok számára meg fogja szabni a feltételeket. Ha minden rendben fog előrehaladni,
akkor ez a kormányrendelet legkésőbb április végéig meg fog születni.

Regionális együttműködés. Két szomszédos országgal is folynak tárgyalások a
szabályozhatóság megteremtésére vonatkozóan, amelyek a megújuló energiák nagyobb
mértékű és rugalmas befogadását tennék lehetővé. Ezzel együtt is én magam azért úgy
gondolom, hogy ha valóban komolyan vesszük a megújuló energiák hazai rendszerbe történő

betáplálásának szükségességét, akkor azért érdemes lenne még egy kört futni, hogy hazai
viszonylatban van-e olyan, környezeti, környezetvédelmi szempontból is elfogadható hely,
ahol szivattyús-tározós erőmű kialakítására van lehetőség. Tudomásul kell vennünk azt, hogy
ha szeretnénk a megújuló energiákat nagyobb mértékben betáplálni a rendszerbe, akkor a
másik oldalon lehetőséget kell biztosítani magának a rendszernek a rugalmas
szabályozhatóságára is, tehát nem szabad csak arra számítanunk, hogy majd nemzetközi
szerződésekkel részben kiszolgáltatva a környező országoknak... Azért a biztonságos ellátás
érdekében mindenki arra törekszik, hogy legyenek saját kapacitásai is. Én azt gondolom, hogy
Magyarországnak is még meg kell futnia ezt a kört, végig kell ezt gondolnia. Ha valahol lehet
villamosenergia-árat csökkenteni, akkor éppen ezen a területen lehet, hiszen a
rendszerirányítás rugalmatlanságából fakadóan vannak bent a villamosenergia-tarifában
meglehetősen nagy tartalékok, amelyeket lehetne csökkenteni abban az esetben, ha
rugalmasabbá tudjuk tenni a rendszer kiszabályozhatóságát. Tudom, hogy ez egy kényes
kérdés ebben a körben, de ha felelősen gondolkodunk, akkor ezt végig kell gondolni.

Vízenergia, vízerőmű tekintetében – még az Andor kérdezte – viszont nagyon világos
és egyértelmű kormányzati állásfoglalás történt, hogy nagyléptékű vízlépcsőkben
Magyarország nem gondolkodik, ugyanakkor kisléptékű vízlépcsők, kicsi duzzasztók
telepítése, elsősorban árvízvédelmi, vízszabályozási szempontokat is figyelembe véve, akár az
észak-magyarországi térségben vagy a nyugat-dunántúli térségben nem elképzelhetetlen. Az
eddigi tapasztalatok alapján az ilyen telepített kicsi törpevízerőművek jól tudnak működni, és
még van arra lehetőség, hogy kísérletezgessünk egy kicsit, a tudomány oltárán is áldozva,
vízátfolyásos turbinák telepítésével olyan mederfenékre, ahol nincs különösebb hajóforgalom,
és a helyi igények kielégítésére vagy akár hálózatra történő betáplálással is van lehetőség, de
összességében itt néhány tucatnyi megawattról beszélhetünk, és az nem fogja befolyásolni a
hazai villamosenergia-ellátást az energiabiztonság szempontjából.

ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úrnak a részletes válaszokat. A feliratkozás
sorrendjében kérném, hogy ejtsék meg az előre jelzett hozzászólásokat. Elsőként dr. Kovács
Kornél kért szót a Magyar Biogáz Egyesülettől. A gombot meg kell nyomni, és ha pirosan
világít, akkor rögzíti a hozzászólását.

Hozzászólások a szakmai szervezetek részéről

Prof. Dr. Kovács Kornél (Magyar Biogáz Egyesület)

PROF. DR. KOVÁCS KORNÉL elnök (Magyar Biogáz Egyesület): Elnök Úr!
Államtitkár Úr! A Szegedi Tudományegyetemen professzorkodom, és hobbiból vagyok a
Biogáz Egyesület elnöke. Ami miatt szót kértem, az néhány megjegyzés és kérdés. A
megjegyzések közül az első az, hogy elhangzott államtitkár úrtól, hogy az Új Széchenyi-
tervben 55 milliárd forint lesz épületenergetikától az oktatásig mindenre. Ez az én
fejszámításom alapján körülbelül annyi, mint amennyi az Új Magyarország fejlesztési tervben
volt, és azt is keveselltük, úgyhogy ezzel nem igazán tudunk egyetérteni.

A kérdésem az lenne, hogy a törvényi szabályozás előkészítésében milyen időzítéssel
lehet számítani a kormányzat részéről, illetve – amely kérdésemre ugyan már félig-meddig
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válaszolt államtitkár úr -, hogy ebbe a munkába  bevonják-e a szakmai szervezeteket. Ez a
mai meghívás - amit köszönünk szépen, mert ez az első alkalom, hogy ilyen körben
elmondhatjuk a véleményünket - egy egyedi eset volt, vagy a párbeszéd a jövőben is
folytatódni fog?

Természetesen én azért vagyok itt, hogy a biogáz dicséretét zengjem, ezért aztán kicsit
szomorú voltam, hogy amikor elnökhelyettes úr felsorolta a megújulókat, akkor a biogázt
kifelejtette belőle, de azt korrigálta az államtitkár úr, és mondott egy pár jó dolgot a biogázról.
Azt szeretném itt kiemelni, hogy a bioüzemanyag tekintetében a biogáz egy sokkal jobb
energiahordozó, mint akár a bioetanol, akár a biodízel, ugyanazon a területen megtermelt
biomasszából háromszor annyi energiát lehet nyerni abban az esetben, ha ebből biometánt
csinálunk, és ezt üzemanyagként használjuk fel, mint etanol és biodízel formájában.
Sajnálatos módon Magyarországon ez a fajta felhasználása a biogáznak még mindig nem
ment át a döntéshozók köztudatába, és azért is szerettem volna ezt ide az asztalra tenni. A
biogázt nemcsak elégetni lehet gázmotorban, és akkor persze a hulladékproblémával is
számolni kell, hanem meg lehet tisztítani, és üzemanyagként fel lehet használni. Ezt jelen
pillanatban egyetlenegy helyen csinálják Magyarországon, a zalaegerszegi vízműben.

Végezetül pedig: nagy örömmel hallottam, hogy a német, osztrák és a cseh
rendszereket tanulmányozza a kormányzat, és azt szeretnénk kérni, javasolni, hogy elsősorban
az ezekben az országokban uralkodó szabályozási és engedélyezési rendszert vegyék górcső

alá, hiszen Magyarországon a megújuló energiák elterjedésének egyik legnagyobb akadálya
az, hogy azzal a kétes büszkeséggel emlegethetjük magunkat, hogy nálunk a legbonyolultabb
az engedélyezési és a szabályozási eljárás. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, és külön köszönöm, hogy a három percet hajszálpontosan
betartotta Kovács úr. A következő felszólaló Fürjes Balázs az Ipenerg képviseletében, őt majd
Varga Pál fogja követni a Magyar Épületgépészek Szövetségétől.

Fürjes Balázs (Ipari Energiafogyasztók Érdekképviselete Egyesülés)

FÜRJES BALÁZS (Ipari Energiafogyasztók Érdekképviselete Egyesülés): Köszönöm
szépen a lehetőséget. Fürjes Balázs vagyok,  Ipenerg, Ipari Energiafogyasztók
Érdekképviselete. Elhangzott itt a hozzászólásban, hogy az energia drága, és ezt teljesen
alátámasztjuk, de ahelyett, hogy az energiaárra rakódó szabályozott terhekben egy kicsit
utolérnénk a környező országokat - hiszen magában az energiaárban semmilyen komparatív
előnyünk nincsen, tehát csak rosszabbak vagy legfeljebb ugyanolyanok lehetünk mint a többi
ország -, itt még egy lapáttal ráteszünk, és többek között a KÁT-tal az ipar versenyképességét
nagyban rontjuk. Az ipar versenyképessége: a vállalataink arról panaszkodnak, hogy nem
jutnak rendeléshez, akár ha egy nagy hálózaton, egy multinacionális cégen belül, házon belül
nem kapják meg a megbízásokat, akár ha egy egyedülálló magyar cég nem jut hozzá a
megbízásokhoz, mert nem tud olyan ajánlatot tenni, és így vonul el az üzlet Magyarországról.
Ez később jelentkezik, hiszen egy ideig megtartja a képzett munkaerőt, de ha a kormány
gazdaságpolitikája egy növekvő ipari termelésre és munkahelyteremtésre koncentrál, akkor
ezt igenis, figyelembe kell venni.

Amikor a viták erről szólnak, hogy legyen KÁT, ne legyen KÁT, megújuló energia,
akkor nagyon sokszor aszimmetrikusak, mert természetes módon a termelői oldal
koncentráltan, nagyobb felkészültséggel, sokkal nagyobb létszámban van ott ezeken a
vitákon, jelenik meg a médiában. Voltam olyan megbeszélésen a minisztériumban, ahol
tizenhét szakmai szervezet ült ott a termelői oldalon, és mi voltunk egyedül a fogyasztói
oldalon. Azért örülök ennek a lehetőségnek, mert mi maximálisan támogatjuk ezt a jelenlegi
változatot, örülünk annak, hogy a megújuló energia tovább él, az a vitából úgymond le lett
választva, és egy szakmai fórumon jövőre újra lesz gondolva, és egy racionális, a megújuló
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energiát támogató rendszer lesz. A jelenlegi KÁT- és biomassza-kogenerációs problémát
pedig minél hamarabb meg kell oldani, és higgyék el, hogy a fogyasztók ennek nagyon
örülnek, tehát a fogyasztók árcsökkenést szeretnének, nem szeretnék erre költeni a pénzt, ez
társadalmilag nem hasznos. Csak a társadalmi hasznossághoz kell visszatérni. Ez a rendszer
úgy lett megalkotva, hogy ahol hő van, ott érdemes villamos energiát termelni, de a villamos
energia a melléktermék; ez megfordult, és a villamos energia a cél, mert azt támogatjuk. Ez
olyan, mintha a bútorgyártásban a faforgácsot támogatnánk, és a hőt tekintenénk hulladéknak,
tehát hogy visszatérjünk az alapokhoz, és ezért jó logikailag ez a javasolt megoldás, mert
akkor az nagyon sok dolgot meg fog oldani.

Elhangzott egy mondat erejéig ez a „virtuális erőmű” program. Ugyanarra alapult a
program, mint amiért általában küzdünk, tehát hogy a vállalatok versenyképessége
megerősödjön, hiszen ha egy vállalat kevesebb energiát fogyaszt, energiahatékonyabb lesz,
akkor nem kell erőműveket építeni, az országellátás biztonsága javul, hiszen kevesebb lesz a
gázfüggőség, a vállalatoknak pedig szükségük van erre a tudásra, amit ez a program közvetít
erre a motivációra. (Az elnök jelzi az időkeret leteltét.) Reméljük, hogy sikeres program lesz,
és támogatjuk a minisztérium benyújtott javaslatát. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Elnézést, de muszáj lesz a három perceket szigorúan
tartani. Varga Pál következik az Épületgépészek Szövetségétől, és őt majd Huszár Péter
követi az NP Consult Energetikai Kft.-től.

Varga Pál (Magyar Épületgépészek Szövetsége)

VARGA PÁL alelnök (Magyar Épületgépészek Szövetsége): Köszönöm szépen a
tájékoztatást, és köszönöm a lehetőséget. Varga Pál vagyok, a Magyar Épületgépészek
Szövetségének alelnöke, egyben a Napenergia Tagozat elnöke. Elsősorban a termikus
napenergia-hasznosítás helyzetével kapcsolatban szeretnék hozzászólni. A nemzeti megújuló
energia cselekvési terv nagyon ambiciózus célokat ír elő ezen a területen, hiszen a jelenlegi 6
kilotonna egyenértékről 2020-ra, ha jól emlékszem, 82 kilotonna egyenértéket ír elő - ez
körülbelül tizennégyszeres növekedés -, és már az idei évre is hatról kilencre kellene növelni
ezt a számot, tehát az idei évben meg kellene másfélszerezni az eddig megvalósult
napkollektoros rendszerek számát. Ez kollektor-négyzetméterre lefordítva azt jelenti, hogy a
jelenlegi körülbelül 150 ezer négyzetméter kollektorfelületet csak az idén 70-80 ezer
négyzetméterrel kellene bővíteni. Az Épületgépészek Szövetsége szerint ez egy abszolút reális
és tartható cél, mint ahogy a végcél is, hogy 2020-ra körülbelül 2 millió négyzetméter
napkollektor valósuljon meg. Kérdés, hogy hol tartunk most.

Jelenleg megítélésem szerint a napenergia-hasznosítás helyzete tragikus
Magyarországon, 2008 óta folyamatos visszaesés van. Ez az iparág jelenleg haldoklik,
döntően kisvállalkozások tevékenykednek ezen a területen, akik tőkehiányosak, eddig nem
tudtak megerősödni, és jelenleg sem tudnak igazából megerősödni. Mi ennek az oka? Az ok
szerintem az, hogy Magyarország jelenlegi helyzetében elsősorban a lakossági megrendelések
jelenthetik ennek az iparágnak a meglódítását, a kiemelkedési lehetőségét, mint ahogy ez a
példaként felhozott országban, Ausztriában is történt: először a családi házak tetején jelentek
meg a napkollektorok, és onnan fejlődött tovább ez az iparág, a lakossági megrendelések
kulcsa pedig a lakossági pályázatok kiírása. Jelenleg az a legrosszabb mondat, ami elhangzott
most is államtitkár úrtól, hogy tervezzük ennek a pályázatnak a kiírását. Ez gyakorlatilag a
teljes piacot blokkolja, mert most senki nem vásárol napkollektoros rendszert, senki nem
gondolkodik energiahatékonysági felújításban; aki ebben gondolkodna, illetve akinek erre
megvan most a forrása, az is elhalasztja a beruházását, és vár arra, hogy a kormány mikor
fogja a kiírni ezt a pályázatot. Ez a helyzet többé-kevésbé harmadik éve tart, gyakorlatilag a
kisvállalkozói iparág már nem bírja ezt tovább, tehát egyszerűen tönkre fog menni,
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gazdaságélénkítés helyett, munkahelyteremtés helyett munkahelyek fognak megszűnni,
vállalkozások fognak tönkremenni. A legfontosabb feladat tehát az, hogy még márciusban ki
kell jelenteni, hogy lesz lakossági pályázat, vagy nem lesz pályázat, és ha nem lesz, akkor ezt
ki kell jelenteni, és akkor legalább az fog vásárolni, aki e nélkül is tudja ezt vállalni, de
mindenképpen tiszta vizet kell önteni a pohárba. Áprilisban lesz a Konstruma, a legnagyobb
építőipari vásár, ott rengeteg beruházó fog jelentkezni a lakosság részéről, azoknak tudniuk
kell, hogy lesz pályázat vagy nem, és ha nem, ahogy ezt most így hallottam, akkor arra
szeretném kérni az államtitkár urat, hogy akkor hozzuk nyilvánosságra, hogy az idén a
költségvetési források nem teszik lehetővé a lakossági pályázatok kiírását. Köszönöm szépen.

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Elnök úr, ha
lehetne, válaszolnék, mert háromnegyed háromkor el kell mennem.

ELNÖK: Tessék!

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Azt gondolom,
hogy elég világosan fogalmaztam eddig is: a zöldberuházási rendszer egy 16 milliárdos
mínuszt örökölt meg, és a 16 milliárdos mínuszt ki kell hozni nullszaldóra. Ez csak szén-
dioxid-kvótaértékesítésből biztosítható, és akkor a korábban, még az előző kormányzati
ciklusban fedezet nélkül befogadott pályázatokat lehet finanszírozni, tehát ez az elsődleges,
ezt kell megtenni. Nem lehet azt mondani, hogy jó, az előző kormányzat úgy hirdette meg a
pályázatot, hogy a fedezetet nem biztosította, és ahová nem biztosította, ott megköszönjük a
részvételt a pályázóknak, majd legközelebb írunk ki új pályázatot, és adják be újra, tehát akik
már beadták a pályázatot - még akkor is, ha a fedezetet egy korábbi kormányzat nem
biztosította -, az a tisztességes, hogy most előteremtjük annak a fedezetét, azt kell megoldani.
Az idei esztendő szén-dioxid-kvótabevételei nagyjából ezt el is fogják rendezni.

Amire lesz lehetőség, azt is elmondtam, az mintegy 4,5 milliárd forintos keretösszeg,
ami új, energiahatékony és megújuló energiahasználatot is biztosító családi házak építésére,
illetve meglévő családi házak épületenergetikai szempontú felújítására fordítható, de ez,
valljuk be, nem fogja az iparágat kihúzni a slamasztikából, tehát erre nem lehet alapozni, bár
hozzáteszem, hogy ez semmivel sem kevesebb, mint a korábbi években összesen ilyen célra,
tehát családi házak építésére, illetve felújítására biztosított keret, tehát erre lehet számolni.
Abban az esetben, ha lesz szén-dioxid-kvótabevétel, és abból a további 23 ezer panellakás
korszerűsítéséhez szükséges szerződés is aláírhatóvá válik, majd azon felül lehet új
pályázatokat kiírni. Én ezt nagyon szívesen elmondom minden nap legalább ötször, de ettől
még nem fog ez összeadódni, és nem fog felszorzódni, tehát nagyon fontos, hogy világosan
lássuk akkor mindannyian. Azért kértem szót, hogy akkor ismételten elmondjam, bár
igyekeztem elmondani már a bevezető során is, hogy mivel gazdálkodhatunk.

Addig, amíg a magyar gazdaság és ezáltal a költségvetési egyensúly nem áll helyre,
nagyon nehéz elképzelni azt, hogy belső költségvetési források jelentős mértékben fognak
rendelkezésre állni, csak egyedül a szén-dioxid-kvótaértékesítés az, amely az idén levegőhöz
juttathatja ezt az alszektort, és ha a következő évtől  bevezetésre kerülnek - de ez nem egy
eldöntött kérdés - a zöldadózás feltételei, akkor abból teremtődhet meg hazai közösségi
költségvetési forrás.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Huszár Péteré a szó.
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Huszár Péter (NP Consult Energetikai Korszerűsítés és Finanszírozás Tanácsadó
Kft.)

HUSZÁR PÉTER (NP Consult Energetikai Korszerűsítés és Finanszírozás Tanácsadó
Kft.): Köszönöm szépen a felszólalási lehetőséget. Én az NP Consult Energetikai
Korszerűsítés és Finanszírozás Tanácsadó Kft. képviseletében vagyok itt. A ZBR-
pályázatokról már szó volt itt, azonban az én kérdésem emellett a finanszírozási lehetőségekre
irányulna, hogy van-e tervbe véve egy zöldbank felállítása, valamint ezen belül adott esetben
az állami kamattámogatás mértékét is felül lehetne vizsgálni. Én azt gondolom, hogy a
felhasználók köre viszonylag szűk, tehát például akik az állami kamattámogatást
megkaphatják, azoknak egy ingatlannal kell rendelkezniük, ezzel szemben vannak a
lakosságnál olyan emberek, akik több ingatlannal rendelkeznek. Mondanék erre egy példát.
Van egy tehetősebb orvos ember, aki, mondjuk, állami kamattámogatást igénybe tud venni,
mert egy ingatlannal rendelkezik, viszont egy fizikai munkás, aki esetleg a nagyszülőktől
örökölt egy ingatlant, és már két ingatlannal rendelkezik, kizárja magát ebből a finanszírozási
lehetőségből, a tehetősebb emberek pedig, akik több ingatlannal rendelkeznek, adott esetben
az összes ingatlant korszerűsítenék, és szükségük lehet ilyen jellegű finanszírozási
lehetőségekre. A másik része, hogy lehet, hogy érdemesebb lenne nem vissza nem térítendő
formában odaadni a pénzt ezekre a beruházásokra, hanem kamattámogatás mértékében ezt
adott esetben 1 vagy 2 százalékkal még megemelni, és nemcsak az állampapírhozamhoz kötni
ennek a mértékét, hanem az energiaárak változásához is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Erdős Vera jelezte még az MTI-től, hogy hozzá kíván
szólni. (Erdős Vera: Bocsánat, ez tévedés volt, azt hittem, valami jelenléti ívet kell aláírni.)
Akkor Héjj Demeter következik a Magyar Bioetanol Szövetség részéről, őt majd Szita Gábor
követi a Geotermális Egyesülettől, és végül Fucskó József igazgató úr a Magyar
Környezetgazdaságtani Központtól. Ennyi a mai hozzászólónk.

Héjj Demeter (Magyar Bioetanol Szövetség)

HÉJJ DEMETER elnök (Magyar Bioetanol Szövetség): Jó napot kívánok! Nagyon
szépen köszönjük mi is a meghívást. A Magyar Bioetanol Szövetség mezőgazdasági
termelőket, etanolgyártókat, járműgyártókat, -fejlesztőket, -fogyasztókat, tehát nagyjából a
teljes vertikumot igyekszik képviselni. Elöljáróban megjegyzem az államtitkár úr által
vezetett államtitkársággal kapcsolatban, hogy az elmúlt évekhez képest nagy előrelépésnek
tartjuk, hogy a kormányzaton belül erre a megújuló energiának egy dedikált kormányzati
szerve így létrejött, és van lehetősége a civil szférának, illetve a szakértő szervezeteknek részt
venni a különböző szabályozások létrehozásában. A magunk részéről pozitívnak tekintjük a
nemzeti cselekvési tervben megfogalmazottakat; nyilván a mi tisztünk a folyamatos
elégedetlenkedés, tehát mi örömmel láttunk volna nagyobb bioüzemanyag-részarányt akár,
illetve egyéb konkrétabb vállalásokat.

Egy dologra reflektálnék, amit államtitkár úr is elmondott, és megmondom őszintén,
hogy a szervezetünkön belül is két nagy terület van: az egyik a kisüzemek, a helyi
felhasználás, a másik pedig a nagyüzemek, amelyek majd egy piacon vesznek részt. Itt
udvariasan azt tudom mondani, hogy nyilván ez egy gazdasági stratégiai kérdés is. Ha az a
cél, hogy a magyar bioüzemanyag valahol majd egy európai piacon megjelenjen, akkor sajnos
egy nagyüzem versenyképesebb és hatékonyabb tud lenni ennek minden logisztikai és
környezetvédelmi hátulütőjével együtt. A helyi felhasználást mi abszolút támogatandónak
tartjuk, tehát ezt a regionális kisüzemes elképzelést, itt viszont azt szeretnénk megjegyezni,
hogy ez viszont rengeteg szabályozás módosítását tételezi fel, valamint azt kell figyelembe
venni, okulva a korábbi FVM-es kisüzemi nyersolaj- és nyersszeszüzemek pályázataiból,
hogy ezek meglehetősen életképtelen pályázatoknak sikerültek, amire többször felhívtuk a
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figyelmet, tehát sok sikert kívánok az államtitkár úrnak a Pénzügyminisztériummal és egyéb
minisztériumokkal vívott küzdelmekben, ugyanis ez nagyon kemény jövedékiadó-
szabályozási és egyéb kérdéseket vet fel. Mi természetesen nagyon szívesen segédkezünk
ebben, amennyiben lehetséges.

Még egy megjegyzést tennénk. Igyekszünk baráti viszonyt ápolni a Biogáz
Egyesülettel, és azért szeretnénk azt elmondani, hogy abban tökéletesen igaza van az
egyesületnek, én egyet tennék hozzá, hogy mindig egészben kell vizsgálni a lehetőségeket.
Gépjárműipari oldalról a biogáz egy invesztíciót igényel a flottamegújításban, tehát itt a
közösségi közlekedés - amit Bencsik úr is említett - egy kiváló terep, viszont közép- és rövid
távon a jelenlegi motortechnikával, már meglévő flottában akár használható üzemanyagoknak
igenis, van létjogosultságuk, úgyhogy ezt szerettem volna itt kiemelni. Nagyon szépen
köszönöm a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szita Gábor következik a Geotermális Egyesülettől. Nem
tudom, államtitkár úr meg tudja-e még várni ezt a felszólalást. (Bencsik János jelzi, hogy
igen.)

Szita Gábor (Magyar Geotermális Egyesület)

SZITA GÁBOR elnök (Magyar Geotermális Egyesület): Tisztelt Bizottság!
Államtitkár Úr! Szita Gábor vagyok, a Magyar Geotermális Egyesület elnöke. A KÁT-
rendszer átalakítása komoly súllyal esett a latba ezen a megbeszélésen. Ennek egyik
folyománya az például, hogy az egyik nagyvárosunkban a távfűtés átalakításánál már
elővették azt a tanulmányt, amit három évvel ezelőtt készítettünk, hogy geotermikus energiát
használjanak, mert arra számítanak, hogy a kapcsolt energiatermelést le kell majd állítaniuk.

Az NCST megjelenése nagyon komoly pozitív hatással volt a víziónkra, most már
tudjuk azt, hogy körülbelül miben gondolkodhatunk a következő tíz évben. Ha elkészül még a
2030-as terv a 2050-es kitekintéssel, az még pozitív hatású lesz. A geotermia nagyon komoly
fejlődési pálya előtt áll, ahogy az NCST-ben lefektették; meg kell magát háromszoroznia tíz
év alatt, ez azt jelenti, hogy konkrét számok vannak az NCST-ben. Mi erre konkrét számokkal
is válaszoltunk a kormányzat részére, elmondtuk azt, hogy mik a szűk keresztmetszetek,
nevezetesen kútfúrásban körülbelül 700 darab kutat kell fúrni, és ehhez körülbelül
160 milliárd forint támogatásra is szükség van. Ezt a 160 milliárdot keressük mi egyébként
pillanatnyilag a következő tíz évre, mert ha ez meglenne, akkor már teljes egészében a mi
felelősségünk, ennek a szakmának a felelőssége lenne, hogy azt a bizonyos tervet elérjük-e
vagy nem.

Koncesszió kérdése. A 2500 méteres határ változatlanul hagyása megnyugtat minket,
köszönjük szépen, a lejjebb való csúsztatása, ha kismértékben is, de indokolt lenne.
Pillanatnyilag az a probléma, hogy egy olyan nemzeti vagyonról van szó Magyarországon,
ami tulajdonképpen az utolsók között van, ami magyar állami kézben van még, és ahogy a
KÁT korrekciója azért vált szükségessé, mert az eredeti céltól eltért a gyakorlat, ezért nagyon
szeretném, ha a geotermikus energiahasznosítás területén, most még van olyan lehetőségünk,
hogy megfelelő jogszabályokat hozzunk, hogy ne kelljen majd később korrigálni. Május 3-án
tartunk egy szakmai napot, ahol ezeket a kérdéseket nagyon komolyan ki fogjuk vesézni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Végezetül Fucskó József, a Magyar Környezet-
gazdaságtani Központ igazgatója következik.
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Fucskó József (Magyar Környezet-gazdaságtani Központ)

FUCSKÓ JÓZSEF igazgató (Magyar Környezet-gazdaságtani Központ): Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Köszönöm a meghívást. Fucskó József vagyok a Magyar
Környezet-gazdaságtani Központból, energia- és környezetközgazdász, és ilyen kutatásokkal
és szabályozáselmélettel foglalkozunk, többek között a ’90-es években és a 2000-es évek
elején még napirenden tartott környezetiadó-reform problematikájával is, és ezzel
összefüggésben is szeretném a hozzászólásomat megtenni.

Felmerül itt a kérdés, hogy a társadalmi hasznosság hogyan nyilvánul meg. Akár a
környezeti adóreformnál, akár a megújuló energiák támogatásánál nem szabad elfelejteni a
környezeti költségeket, illetve hasznokat, és nem szabad ezt leszűkíteni csak a szén-dioxid és
a klímapolitikai környezeti aspektusokra. Ilyen értelemben további szempontok, illetve
támogatások indokoltak lehetnek. A KÁT-rendszer megújításánál éppen ezért ez egy alkalom,
hogy ebben a rendszerben is átgondoljuk a KÁT-ot, illetve egy másik rendszerben, az egész
villamosenergia-rendszer tekintetében. Ha az adórendszert tekintem, akkor figyelemmel kell
lenni arra, hogy ha zöldadókat vetünk ki fosszilis energiahordozókra, azok felhasználói ára
meg fog emelkedni. Ez bizonyos KÁT támogatási rendszerekben alacsonyabb támogatási
mértéket tett indokolttá, hiszen versenyképesebbé válnak a megújulók, de nem mindegy
akkor, hogy a KÁT milyen módon nyilvánul meg. Például ha fix átvételi ár marad továbbra is,
akkor semmilyen hatással nincs rá igazából, ha például a német és spanyol szabályozásból
átvesszük, hogy a villamosenergia-piaci ár plusz egy fix támogatás, ami a rendszer számára is
hasznos, hiszen a termelők akkor próbálják piacra dobni a termékeiket, amennyiben tudják
szabályozni a termelésüket, tehát amikor az a piac által magas áron elismert, és ilyen
értelemben a rendszer számára is szükséges, tehát túlterhelt időszakokban - biogáznál például
erre van lehetőség, szilárd biomasszánál is -, ez mindenképpen a rendszerirányító gondjait
csökkenti. Azt is figyelembe kell venni, hogy most megtérülési alapú vagy környezeti haszon
oldalú szabályozást akarunk. Ha megtérülési alapút tartunk szükségesnek továbbra is, hiszen a
környezeti hasznok olyan áremelkedést tennének indokolttá, amelyeket a versenyképességi
szempontok nem engednének meg, akkor is figyelembe kell venni, hogy az ár nem
misztifikálható, tehát azért, ha - nem is olyan modern pénzügyben - ismerjük a nettó
jelenérték fogalmát és a belső megtérülési ráta fogalmát, tehát mindaddig, amíg egy projekt
élettartama ezt bírja, alacsonyabb ár esetén például széthúzható a támogatási időszak. Az
Energia Hivatal gyakorlatilag jelenleg ezt csinálja, azaz kiszámítja, hogy az adott átvételi ár
mellett milyen időszakra kell a támogatást biztosítani. Ha levisszük az árat, akkor ugyan
tovább kell adni a támogatást a termelőknek, és ez pillanatnyilag kisebb árnyomást ad a
villamosenergia-árra, ugyanakkor tovább marad bent a rendszerben, és a később belépő
projektekhez ez hozzá fog adódni, tehát így csak elodázzuk a problémát. (Az elnök jelzi az
időkeret leteltét.)

Még egyetlen dolog, amit a villamosenergia-rendszer szabályozásával együtt
gondolok, hogy fontos lenne, nem elválasztható az, hogy a megújuló energiatermelők hogyan
tudnak beintegrálódni a rendszerbe, azzal, hogy hogyan szabályozzuk a hálózatokat, azoknak
a költségeit és a megújulók által okozott hasznot – mert ilyenek is vannak – figyelembe
vesszük-e. A cseh szabályozásban például a elosztórendszeri veszteséget elismerik a megújuló
termelők, kapnak érte egy jutalmat, de egyéb ilyen hasznokat is figyelembe lehet venni, és ki
lehet dolgozni olyan rendszert, amely ösztönzi a megújuló termelőket arra, hogy próbáljanak
rendszerszinten is hasznosan viselkedni, nemcsak az előző KÁT-szabályozásra gondolunk,
villamosenergia-piaci ár+prémium, hanem olyan ösztönzőket betenni, hogy igenis, egy
kiemelt energiadíjat fizessenek, de ez a pénzügyi stabilitásukat, helyzetüket ne rontsa,
amennyiben egy benchmark szinten ezt teljesítik. Ezzel el lehet azt érni, hogy igenis,
pontosabb menetrendeket adnak, próbálják tartani magukat a Mavir számára előírt
menetrendhez. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy államtitkár úrnak van-e még módja
reagálni.

Bencsik János reflexiója

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, nagyon
szépen köszönöm. Amit Fucskó úr mondott, az nagyon fontos a csúcsidőszaki átvételre
vonatkozóan. Ma reggel épp az Energia Hivatal elnökével, helyettes államtitkár urakkal ez
ügyben kezdtük a napot, abban a konzultációban is igyekeztünk pontozni ezt a kérdést, és ha
érdemben tudjuk befolyásolni – márpedig azt gondolom, hogy tudjuk befolyásolni – az új
szabályozást, akkor erre külön szeretnénk figyelemmel lenni, mert a társadalmi hasznosságot
itt megint csak jól ki lehet aknázni, tetten lehet érni ezen a területen.

Bioüzemanyagok. Mi nem abban vagyunk érdekeltek, azt gondolom, fenntarthatósági
szempontok figyelembevételével, hogy az európai energiagazdaságot kisegítsük e tekintetben.
Ha van egy európai uniós kötelezettség, ami a 10 százalékos bekeverési vagy közlekedési célú
használati arányt írja elő, akkor azt lehetőség szerint úgy valósítsuk meg, hogy hazai
körülmények között a lehető legnagyobb hozzáadott értékhaszon itt keletkezzék, és tovább
egyelőre nem kellene terjeszkednünk. Ezt az egyébként is ambiciózus európai uniós
kötelezettséget próbáljuk meg úgy teljesíteni, hogy minél több hazai vállalkozás tudjon ebbe
bekapcsolódni, a térségekben maradjon ennek a profitja, és lehetőség szerint minél nagyobb
arányban hazai közösségi célú közlekedési feltételeket szolgáljon.

A finanszírozás vonatkozásában: azért is kell szaladnom a Duna túloldalára, mert a
Fejlesztési Banknak épp a tőkekockázati alapokkal és innovatív finanszírozással foglalkozó
igazgatójával lesz konzultáció a tőkekockázati alapok bevonhatósága tekintetében, valamint a
kamattámogatási rendszer bevezetésére vonatkozóan. Az előzetes számításaink szerint
minden egyes, állami pénzintézeten, Fejlesztési Bankon keresztül futtatott 1 forintnyi
kamattámogatás 6 forintnyi piaci hitelt tud megmozdítani a refinanszírozás keretében, a
harmadik elem pedig, amit vizsgálunk, az ESCO típusú finanszírozásokhoz szükséges
garancia megteremtése, ugyanis ha az ESCO-társaságok mögé oda tud állni részbeni
garanciavállalással kamat vonatkozásában az állami tulajdonú Fejlesztési Bank, akkor
onnantól kezdve sokkal könnyebben és kedvezőbb feltételekkel lehet hosszabb megtérülési
idővel bíró beruházásokhoz a kereskedelmi pénzintézetektől forráshoz, hitelforráshoz jutni,
tehát vizsgáljuk ezeket az innovatív lehetőségeket, megoldásokat. Ahogy itt elhangzott, hogy
a bioüzemanyagok és a hazai közlekedés összeszervezése tekintetében létrejött egy
munkacsoport, dolgozik, úgy az innovatív finanszírozások területén is létrejött egy
munkacsoport pénzintézetek bevonásával. Ezekről nem nagyon szoktunk beszélni, mert nem
az a dolguk - sem a munkacsoportnak, sem pedig a kollégáknak - , hogy rendszeresen
tájékoztassák a közvéleményt. Szeretnénk még az év első felében olyan konstrukciókat
kialakítani, ami után már ki lehet jönni kormányzati jóváhagyással, MFB-s együttműködéssel.
Hálásan köszönöm a bizottság tagjainak és a szakmai szervezetek képviselőinek a türelmét, és
köszönöm, hogy itt lehettem.

Elnöki zárszó

ELNÖK: Szeretném megköszönni államtitkár úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat,
és egyben valamennyi vendégünknek, hogy eljöttek erre a megbeszélésre. Én azt gondolom,
hogy ez egy nagyon tanulságos és hasznos találkozó volt, és azt remélem, hogy ez igazából
csak az első állomása egy folyamatnak. A parlament Fenntartható fejlődés bizottsága, ahogy
az eddigiekben is, a jövőben is nyomon kívánja kísérni azt a folyamatot, amiről államtitkár úr
is beszélt, az elkövetkezendő egy éven belül nagyon sok komoly energetikai döntés kerül a
parlament elé, és ezeknek a fenntarthatósági szempontú elemzése, azt gondolom, hogy a
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bizottság kiemelkedő feladatai közé tartozik, és azt gondolom, hogy erről a bizottság tagjai is
hasonlóképpen meg vannak győződve. Egyébként ezt az ülést is részben Szili Katalin ötlete
alapján kezdtük el szervezni, illetve magának a bizottságnak van egy energetikai albizottsága
is Koncz Ferenc képviselő úr elnökletével, amely albizottság maga is készül, úgy gondolom, a
témában különböző találkozókat szervezni, és mindenképpen szeretnénk visszatérően ezt a
fajta eszmecserét a szakmai szervezetek és a parlamenti szakbizottság között a kormányzati
szereplők bevonásával folytatni. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az energetikai
kormányzati szereplőkkel egy viszonylag jó együttműködése van a bizottságnak, tehát én azt
gondolom, hogy adottak a feltételei annak, hogy ilyen típusú egyeztetések a továbbiakban is
folyjanak, úgyhogy én ehhez is szeretném kérni az önök további támogatását. Köszönöm a
megjelenésüket, illetve a bizottság tagjainak a részvételét. További szép napot kívánok! Az
ülést ezzel lezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 56 perc)

Jávor Benedek
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina


