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Napirendi javaslat

1.  Tájékoztató az energiagazdálkodás időszerű feladatairól, a nemzeti

energiastratégiáról

Tájékoztatást ad:

Bencsik János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Koncz Ferenc (Fidesz), az albizottság elnöke

Bödecs Barna (Jobbik)
Bartos Mónika (Fidesz)
Fejér Andor (Fidesz)
Schmidt Csaba (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Dr. Nagy Andor (KDNP)
Jávor Benedek (LMP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Kovács Pál energetikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 06 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

KONCZ FERENC (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok! Köszöntöm az albizottság jelenlévő tagjait, köszöntöm a megjelent érdeklődőket, a
megjelent vendégeket; külön köszöntöm Kovács Pál helyettes államtitkár urat, aki a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumból jött, és a mai napirendünk előadója lesz.

Annyit hadd mondjak el a mai albizottsági ülés összehívásának előzményeiről, hogy
az eredeti elképzelés szerint három albizottság együttes ülése lett volna itt a mai napon, a
gazdasági, a mezőgazdasági és nyilván a fenntartható fejlődés albizottsági ülése együtt történt
volna az elképzeléseink szerin. Mivel ez különböző okok miatt nem jött létre, ezért az említett
bizottságok albizottságai tagjainak külön meghívót küldtünk. Ahogy látom, ezzel nagyobb
sikert nem tudtunk elérni, mert a mi bizottságunk tagjai vesznek részt ezen az ülésen; külön
köszönöm, hogy a mai alkalommal időt fordítottak erre.

A mai bizottsági ülésünk igazából az energiagazdálkodás időszerű feladatairól, illetve
a nemzeti energiastratégiáról fog szólni. Arra kérem helyettes államtitkár urat, hogy a
kérdéssel kapcsolatban mondja el a kormányzati elképzeléseket. Tessék parancsolni!

Tájékoztató az energiagazdálkodás időszerű feladatairól, a nemzeti
energiastratégiáról

Kovács Pál tájékoztatója

KOVÁCS PÁL energetikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Először is engedjék meg, hogy azzal kezdjem,
hogy egy kicsit tágabb perspektívában mutassam be a kérdést. A fukushimai balesetet
követően, azt hiszem, hogy a nemzetközi energiapiacok teljesen felpezsdültek, és úgy
gondolom, hogy ma az egyik legfontosabb kérdés az, hogy az energiastratégia szintjén a
hasonló működési mechanizmusokra miként találjunk megfelelő, gyors válaszokat. Látszik
az, hogy Európa középső területén kialakulóban van egy, az atomenergiától mentes zóna,
amelynek egyik következménye az, hogy a zónától keletre, illetve nyugatra eső területeken
olyan többletkapacitás-igények lépnek fel, amelyeknek a kielégítésére mindenképpen
megfelelő mechanizmusokat és lépéseket kell találni. Nemrég készítettünk egy elemzést a
Mavirral és a REKK-kel; a kérdés az volt, hogy vizsgálják meg, hogy a német döntésnek
milyen hatásai lehetnek az árampiaci folyamatokra.

A jelenlegi hét atomerőmű kivonásával 8300 megawattnyi teljesítmény esett ki a
piacról; ez a mai magyar hazai villamosenergia-rendszer teljesítőképességének a
másfélszerese. Úgy kell elképzelni, hogy most Európában egyik napról a másikra, egyik
pillanatról a másikra ekkora kapacitás tűnt el. Természetesen vannak Németországban és más
országokban is olyan projektek, amelyeket a közeljövőben a belátható fél éven, egy éven belül
be lehet fejezni, ezeket fel lehet gyorsítani, de az látszik, hogy egyik pillanatról a másikra egy
olyan kapacitáshiány alakult ki, amely részben a francia területről, tehát Európa nyugati
részéről, részben Európa, illetve az Európai Unió keleti részéről von el energiát. A Mavir
értékelései szerint, miközben Németország nettó villamosenergia-exportőrből egyik napról a
másikra nettó villamosenergia-importőrré vált - amely egyébként komoly szerepet játszott a
közelmúltban a francia rendszer szabályozásában is -, ez alatt a folyamat alatt a villamos
energia átvételi ára, piaci ára is a megnövekedett igények miatt 5, 10, 15, helyenként
20 százalékkal emelkedett meg a régión kívüli országokban. Ennek hatását természetesen
Magyarország szempontjából is értékelni kell.
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Az egyik ilyen fontos feladat az, hogy nagyon gyorsan tekintsük át azokat a
változtatásokat vagy azokat a megállapításokat, amelyeket úgy gondolunk, hogy az
energiastratégia szintjén hosszú távon szükséges meghozni, illetve nézzük meg azt, hogy a
piac működési mechanizmusaira milyen nemzetközi diplomáciai lépésekre lesz szükség,
amelyek a folyamatot úgymond egy kicsit Magyarország szempontjából elősegítik. Itt most
körülbelül az látszik az elemzésekből, hogy Magyarország viszonylatában 430-
450 megawattnyi pluszkapacitás az, amire szükség lenne, ami a hazai erőművek
kihasználtságát elősegítheti, kereskedői pozíciójukat erősítheti, de nagyon-nagyon
folyamatosan figyelni kell arra, hogy ha bármilyen, a magyarországi területen kívülről érkező
rendszerszabályozási probléma érkezik, arra megfelelő válaszlépést találhassunk a hazai
villamosenergia-piacon. Úgy gondolom tehát, hogy ma már a villamosenergia-piac és a
gázpiac szabályozását sem csak pusztán magyar területi kérdésként lehet kezelni, hanem ez
összeurópai, regionális, sőt majdnem azt mondhatom, hogy globális kérdés, tehát akkor
eurázsiai, észak-afrikai problémák kezelésével is nap mint nap szembesülnünk kell, és
szembesültünk is az EU-elnökség kapcsán, amikor az észak-afrikai gázpiac összedőlt, amikor
a német döntés megszületett, tehát ezekre mind-mind megfelelő válaszokat kell kapni. Ha
konkrétan a magyar helyzetre szűkítjük a választ, a legfontosabb lépés most az, hogy egy
olyan hosszú távú stratégiánk szülessen, amely megfelelőképpen reagál, és kellő
rugalmasságot ad a jövőbeli feladatok ellátásához mind a stratégia, majd később a
végrehajtási cselekvési terv szintjén.

Örömmel tájékoztathatom önöket, hogy a társadalmi vitát követően az
energiastratégia, a hozzá kapcsolódó országgyűlési határozat tervezete és a kormány-
előterjesztés tervezete megszületett, és a társadalmi vita során több mint 60 vélemény érkezett
be a különféle szakmai szervezetektől, szövetségektől, vállalatoktól, magánszemélyektől.
Általánosságban véve a stratégia fogadtatása kedvező volt, többen hangsúlyozták, hogy már
időszerű volt annak kidolgozása, de most leginkább a kritikai észrevételekre
összpontosítanék. Az egyik észrevétel, amely a legtöbbször elhangzott, az volt, hogy a
stratégiában nincs világosan meghatározva, hogy a vizsgált forgatókönyvek közül melyiket
tekinti a stratégia irányadónak. További kritikák voltak még: a távhő és a kapcsolt energia
kérdésének kezelése, a hulladékok energetikai hasznosításának kérdése, az energiaszegénység
kezelése, Magyarország regionális szerepe erősítésének módjai, és további kérdésként
felmerült a dunai vízenergia-potenciál hasznosításának kérdése, a hazai szénhidrogén-
készletek hasznosítása, a villamos energia tározásának problematikája, illetve részletes
finanszírozási és támogatási terv szükségessége.

Egyetértve ezekkel a hiányosságokkal vagy nem tárgyalt pontokkal, a minisztérium
álláspontja több pontban az volt, hogy ezekre a válaszokat cselekvési terv szintjén szükséges
meghatározni, ezért úgy gondoljuk, hogy az energiastratégiát követően, a stratégia alapján a
következő cselekvési terveket, koncepciókat és törvényeket szükséges részben vagy egészben
kidolgozni. Úgy gondoljuk, hogy feltétlenül szükség van egy fenntartható
energiagazdálkodási törvény megalkotására. Ki kell, hogy dolgozzuk a távhőfejlesztési
cselekvési tervet, az erőművi fejlesztések konkrét cselekvési terveit, hogy konkrétan milyen
kapacitások, milyen időpillanatokban lépjenek be, ami részben választ is jelenthet majd a
német intézkedések kapcsán a régióban szükséges kapacitások rendelkezésre állásának
biztosításához. Szükség lenne egy szemléletformálási és képzési cselekvési tervre, amely a
lakosság energetikához kapcsolódó véleményének az alakítását, illetve a lakosság és részben a
szakemberek képzését és utánpótlásának a kérdését oldaná meg, vagy arra vázolna fel egy
cselekvési tervet. Szükség lenne egy energetikai kutatás-fejlesztési és iparfejlesztési
cselekvési terv megalkotására, egy konkrét épületenergetikai stratégiára, éghajlat-változási
stratégia kidolgozására, és - ami úgy gondolom, hogy rendkívül fontos - egy közlekedési
koncepcióra az alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési módok terjesztéséért.
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A minisztérium jelenleg is rendkívül széles tájékozódási konzultációkat folytat éppen
a közlekedés ügyében, mert úgy látjuk, hogy egy bizonytalansági tényező az európai
tagországok atomenergetikával vagy más energetikai kérdéseivel és hosszú távú
energiastratégiájával kapcsolatos döntések bizonytalanságai mellett egy másik, fontos és
jelentős bizonytalansági tényező, ez a közlekedés elektrifikációja. Mindenképpen úgy
gondoljuk, hogy amint Európában a közlekedés elektrifikációja vagy más energiaalapra való
átállítása megtörténik, az nem történhet meg, hogy a folyamatok megálljanak Magyarország
határánál, tehát itt egy egységes és összehangolt fellépésre lesz szükség. Ahogy Európában az
infrastruktúrák fejlesztése elkezd beindulni és masszívvá, tömegessé válni, erre a megfelelő

válaszlépéseket Magyarországnak is ki kell tudni alakítani. Ez azért fontos, mert a
stratégiában felvázolt növekedési ütemtervet alapvetően befolyásolja a közlekedés
elektrifikációja vagy hidrogén alapúvá tétele, tehát úgy gondoljuk, hogy ez egy komoly
bizonytalansági tényező.

A menetrenddel kapcsolatban annyit tudnék mondani, hogy a nemzeti
energiastratégiáról szóló előterjesztést július 7-én tárgyalja a közigazgatási államtitkári
értekezlet. Abban az esetben, ha itt megszületik az elfogadás, akkor a 11-ével kezdődő héten
kerülne az anyag a kormány elé, így terveink szerint a parlament, az Országgyűlés elé az ősz
folyamán kerülhet az anyag tárgyalásra.

Háttértanulmányok is készültek az energiastratégiához. Több észrevétel is érkezett
számunkra. Az egyik kifogás az volt, hogy túl sok számadat és érték, táblázat szerepel az
anyagban, ennek inkább politikai, stratégiai anyagnak kellene lenni, a másik észrevétel pedig
az volt, hogy túl kevés a számszerű értékek, táblázatok és háttér-információk mennyisége.
Ezért úgy gondoltuk, hogy háttértanulmányban, mellékletként fogjuk azokat a tanulmányokat
és modelleket csatolni, amelyek a fő anyagban, a stratégiában magában szerepelnek, tehát
mindenki nyomon tudja majd követni azokat a modelleket, mind a 72 különféle szcenáriót,
amelyeket végigszámoltunk. Egyébként mindkét tanulmány elérhető az NFM honlapján, ezt
nyilvánosságra hoztuk a társadalmi egyeztetés során. Ennyit szerettem volna mondani az
energiastratégia készítéséről.

Az aktuális feladatok között, azt hiszem, hogy az egyik legjelentősebb esemény volt a
kötelező átvételi rendszer megszűnésének kezelése és az új mérlegkör bevezetése, ami úgy
gondolom, hogy egy eléggé pozitív hatást gyakorolt a piacra, és ez a hatás még ezután fog
valójában nagyon nagy tömegben pozitív hatást kifejteni. A hír kapcsán rögtön, ahogy július
1-jével átalakult a kötelező átvételi rendszer, az új mérlegkör megalakult azon fogyasztók,
termelők, szolgáltatók részére, amelyek kikerültek a korábbi támogatási rendszerből, és
elkezdődött egy piaci alapú működtetés. Ez egyelőre csak a villamosenergia-piac összesen
4 százalékát befolyásolja, de július 1-jén, amikor a HUPX az első ilyen kereskedői napot
meghirdette, már az új rendszer alapján, a HUPX kereskedése aznap több mint 50 százalékkal
nőtt, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezáltal - a piaci kereskedés és a tőzsdei kereskedés
alapján - amint a tőzsdei kereskedés nagyobb tömegben lehetővé válik, ennek az árképzése
visszacsatolható lesz majd a szolgáltatói rendszerbe és a lakossági árképzésbe, és úgy
gondolom, hogy akkor ebben még komoly tartalékok lesznek, és ez komoly szerepet, komoly
funkciót fog betölteni a lakossági árszabályozásban.

A szervezett földgázpiaccal kapcsolatban a szabályozás módosítására a
villamosenergia-szektorral való párhuzamos szabályozás megteremtése érdekében volt
szükség. A szervezett piaci kereskedés már egy évvel ezelőtt biztosított volt a
villamosenergia-piacon, most az ezzel párhuzamos analógiát szerettük volna, illetve kívántuk
megteremteni a gázpiacon. Az látható, hogy az ország versenyképes áron történő
földgázellátásához ma pusztán az infrastrukturális beruházásokkal való elősegítés nem
elegendő, szükség van azoknak a szabályozási eszközöknek az alkalmazására, amelyek a
kormány rendelkezésére állnak. Úgy gondoljuk, hogy a kormány és Magyarország
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elkötelezett a lakosság számára megfizethető földgáz biztosítása mellett, ezt hosszú távon is
szeretnénk fenntartani, és a szervezett piac és a tőzsdei kereskedés az egyik fontos elem ennek
a célnak a megvalósításához; most még csak a piacnak egy kis szegmensét érinti, de máris
látható a kedvező hatása. A cél az, hogy 2012. július 1-jétől, az új gázévtől a tőzsdei
kereskedés és a gáztőzsde működése kialakulhasson, elkezdődhessen, de egy kis tartalékot
még hagytunk rá, 2013. január 1-jei határidőt szabtunk meg a rendeletben arra, hogy a
működőképes gáztőzsde létrejöhessen.

A földgázellátással és a villamos energiával kapcsolatban az energetikai tárgyú
törvények módosításáról szóló törvény ez év október 1-jén lép majd hatályba. Ennek az volt a
lényege, hogy a piaci szereplőknek kellő idejük legyen arra, hogy egyeztethessük a szükséges
lépéseket, kellő idő legyen a felkészülésre, az informatikai rendszerek módosítására és a
feladatok végrehajtására. A változásokkal elérendő elsődleges cél az, hogy egyszerűbb,
átláthatóbb, transzparensebb legyen a hatósági eljárások kialakítása, tisztábbak legyenek a
villamos energiai, valamint a földgázkereskedők közötti jogviszonyok, és a kapcsolattartásra
vonatkozó rendelkezések egyszerűbbé és hatékonyabbá válhassanak. Ennek keretében október
1-jéig a jogharmonizáció érdekében módosításra kerül a földgázvételezés korlátozásáról, a
fölgázbiztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén
szükséges egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. számú kormányrendelet is, valamint
megalkotásra kerül a villamosenergia-rendszer és az együttműködő földgázrendszer
tekintetében az európai és nemzeti kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos jogszabály is.

A bányászat területén is van egy újabb lépés, amelynek keretében módosításra kerül a
bányászatról szóló 1993-as törvény, valamint annak végrehajtási rendelete. A módosítás célja
az EU-s irányelvekkel való harmónia megteremtése, kifejezetten a bányászati hulladékok
kezelésével és a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó, sajátos építményekre vonatkozó
építésügyi hatósági eljárások egyes szabályairól szóló kormányrendeletnek a módosítása.

A földgázárrendeletekkel kapcsolatban a szabályozás alapján az energiapolitikáért
felelős miniszter negyedévente határozza meg a földgáz egyetemes szolgáltatási árát. Itt
korábban három csoport volt: a 20 köbméteres, a 20-100 köbméter közötti és a 100 köbméter
feletti harmadik csoport, ami eltérő rendelkezésekkel és árszabályozással rendelkezett. Ez a
kör ma szűkült: az egyetemes szolgáltatási kör ma a 20 köbméter/óra alatti fogyasztókra és a
20 köbméter/óra feletti lakossági felhasználókra szűkül, úgyhogy ennek megfelelően júliustól
a különböző díjak már ezek az eltérő struktúrák alapján kerülnek megállapításra.

Az import korrekciós tényezője volt az a tényező, amely július 1-jével megszűnt.
Ennek megszűnésével párhuzamosan egy korrekcióra is volt szükség, ami
1,2 forint/kilowattóra távhő-támogatási pénzeszközt fog megképezni, amelynek célja az, hogy
a módosítások hatására ne változzanak a végfelhasználói árak. Azt szeretném még egyszer
kiemelten megjegyezni, hogy miközben Magyarországon az energiaárakat folyamatosan
stabilan tartottuk, eközben - mint azt már jeleztem - a piaci mozgásokon túlmenően csak a
németországi döntés hatására például a villamosenergia-árak országonként változó mértékben,
5-20 százalék között változtak, tehát rendkívüli intézkedésre és alkotókészségre volt szükség
ahhoz, hogy a fogyasztók érdekeit a magyar piacon továbbra is tudjuk képviselni.

Még egyetlenegy feladatról, egy aktualitásról szeretnék beszámolni: a szénipari
szerkezetátalakítási támogatással összefüggő feladatok. 2008 őszén az állami tulajdonban lévő
Vértesi Erőmű Zrt. a kapott támogatás mellett is veszteségessé vált, így döntés született arról,
hogy a Márkus-hegyi bányaüzemet és az Oroszlányi Erőművet is be kell zárni, a Vértesi
Erőmű részére azonban az Európai Unió 2010/787. számú határozatának 3. cikke szerint
üzembezárási, illetve a 4. cikk alapján rendkívüli támogatás nyújtható, melyre fedezetet a
befolyó szénfillér biztosít. Úgy gondoljuk, hogy ez a támogatás 2018-ig megkérhető a
Bizottságtól, úgyhogy ezzel kapcsolatban az állami támogatás meghosszabbításáról
hamarosan előterjesztést készítünk a kormány részére, majd a kormány jóváhagyását
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követően egy prenotifikációs eljárást indítunk, amelyet az Európai Bizottság felé meg fogunk
küldeni. Körülbelül ezek lennének azok az aktualitások, amelyekről a mai napon szerettem
volna önöknek beszámolni, és akkor várom a kérdéseket.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük a részletes és kimerítő beszámolót, tájékoztatót.
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel. (Jelzésre:)

Jávor Benedek!

Kérdések, hozzászólások

Jávor Benedek

JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Elég sok kérdésem van
elsősorban, de észrevételem is van az energiastratégiával kapcsolatban. Elöljáróban annyit
mindenképpen szeretnék elmondani, hogy nagy öröm, hogy az energiastratégia ebben a
formában elkészült, és most tárgyalni tudjuk. Magyarország energiapolitikája az elmúlt két
évtizedben nem stratégiai megfontolások mentén, hanem pillanatnyi alkuk alapján alakult, és
ez mindenképpen egy előrelépés, hogy egy több szcenáriót vázoló stratégia megvitatására sor
kerül, és a magyar energiapolitika a jövőben remélhetőleg a stratégia mentén fog alakulni.

Természetesen magával a folyamattal kapcsolatban is vannak nehézségek: többek
között az, hogy az energiastratégia ideális esetben egy fenntartható fejlődési stratégia
elkészítését, elfogadását követően, az abból származtatott éghajlat-változási stratégia alapján
készülne el. Nyilván vannak történelmi okai annak, hogy ez most nem így történik, de azért
ezt mindenképpen érdemes szem előtt tartani, hogy egy tágabb keretbe be kell ágyazni ezt a
stratégiát, amely keret elkészítése részben még előttünk áll, ugyanakkor a meglévő
stratégiákkal való összhang is kérdéses. Létezik a korábban elfogadott éghajlat-változási
stratégia, amely például egyértelműen az energiaigény csökkentését tűzi ki célul, miközben ez
az energiastratégia, amit most tárgyalunk, az elektromos energia, villamos energia
tekintetében nagyon jelentős és a teljes energiafogyasztás tekintetében is eléggé számottevő
energiaigény-növekedéssel számol, tehát egész egyszerűen a hatályban lévő vagy elfogadott
stratégiák bizonyos pontokon ellentmondanak egymásnak; ezt az ellentmondást jó lenne
feloldani.

Itt volna is egy kérdésem. Nekem olyan információm van, hogy az energiastratégiában
vázolt hat szcenárió mellett a REKK felkérést kapott arra, hogy egy hetedik modellt is
futtasson le, amely a primer energiaigény csökkentésévvel számol. Ez valós információ-e
vagy sem, illetve erről a folyamatról mit lehet tudni, készül-e ilyen szcenárió, és mikor lehet
ezzel megismerkedni?

A következő nagy kérdés tulajdonképpen magának az anyagnak a közjogi státusza,
tehát hogy elfogadjuk ezt az energiastratégiát, ami - megengedem - tényleg az elmúlt
évtizedek legelőremutatóbb energiapolitikai dokumentuma, de ennek vajon milyen hatása lesz
a magyar energiapolitikára, tényleg ez fogja-e meghatározni a magyar energiapolitikai
döntéseket. Nagyon hosszan lehetne sorolni, egy-két pontot tényleg csak példaszerűen ki is
fogok emelni, ahol az elmúlt hónapokban született energiapolitikai döntések véleményem
szerint nincsenek összhangban az energiastratégiában foglaltakkal.

A harmadik, általánosabb megközelítés: nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi
stratégiákkal, helyzettel való összhang megteremtése. Az Európai Unió energiastratégiája is
készül, van egy klímaváltozás elleni fellépés kereteit megadó 2020-as stratégia, amely
egyébként 20 százalékos energiaigény-csökkentéssel számol 2020-ig, tehát a magyar stratégia
itt lényegileg ellene megy az EU-s céloknak, tudva azt, hogy természetesen Magyarország
helyzete nem feleltethető meg egy az egyben nyugat-európai országokénak, de azért a
célkitűzésekben az ellentmondás mindenképpen figyelemreméltó. Azt is látni kell, hogy ezek
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nem fix stratégiák. Az Unió 2020-ig 20 százalékos szén-dioxid-kibocsátáscsökkentést tűzött
ki célul, de az Európai Parlament környezetvédelmi bizottsága épp az elmúlt hetekben fogadta
el azt a beszámolót - ez a Beyond 2020 -, amely a 20 százalékos célon túllépve az EU
30 százalékos kibocsátáscsökkentési célkitűzését fogalmazza meg. Azzal számol-e a stratégia,
hogy az az európai keret, illetve az az Európai Unión túlmutató nemzetközi globális keret,
akár az alakuló klímamegállapodás esetleg a jelenlegi, stabilnak tekintett célkitűzésekhez
képest változni fog, és ezáltal Magyarország számára is olyan kötelezettségeket teremthet,
amelyekre nem reflektál a stratégia?

Néhány konkrétabb kérdésbe belemenve: maga a stratégia, nagyon helyesen,
miközben szól az állam tulajdonosi szerepéről is az energiapolitikában, elsődleges feladatként
az állam részéről a szabályozásbiztonságot fogalmazza meg a versenyképesség tekintetében
és egyéb tekintetben is. Ezzel kapcsolatban azért azt láttuk, hogy az elmúlt hónapokban sok
minden volt itt a parlamentben, csak szabályozásbiztonság nem, tehát egyik napról a másikra,
sőt reggeltől estig állt a feje tetejére az energiaszabályozás. Látunk-e bármiféle garanciát arra
vonatkozóan, hogy az energiastratégiában foglaltaknak megfelelően ez a
szabályozásbiztonság - aminek alapvető szerepe van a befektetések idevonzásában, a
megújuló energiaszektor megerősítésében - vajon meg fog-e valósulni az elkövetkező

években avagy sem?
Ugyancsak egy nagyon fontos és megvitatandó kérdés, hogy itt tulajdonképpen van

két szempont, amely egymásnak egy picit ellentmond, és ennek feloldására, azt gondolom,
hogy jelenleg nincs meg a megfelelő válasz. Az egyik az energia árazásának mikéntje, tehát
hogy a környezeti externáliák vajon belefoglaltatnak-e az energia-árképzésbe avagy sem - ide
értve a klíma-erőfeszítéseket és a többit -, ráadásul tudjuk, és az energiastratégia nagyon
helyesen a legfontosabb célok között emeli ki az energiahatékonyság, energiatakarékosság
célkitűzését. Ezek megerősítésében a támogatások igen költséges és kétséges hatékonyságú
eszközök. Amíg az energiaárak mesterségesen alacsonyan vannak tartva, és az
energiahatékonysági beruházások megtérülési rátája alacsony, addig jelentős állami költéssel
is nagyon nehéz lesz ebbe az irányba elmozdítani az energiarendszert. Ezzel szemben áll
nyilván az a figyelembe veendő szociális szempont, hogy a lakosságra nem lehet
elviselhetetlen energiaköltségeket terhelni, és az energiaszegénység kérdése egy nagyon
komolyan kezelendő cél, amiről nem fogok beszélni, mert említette államtitkár úr, hogy erről
a korábbi egyeztetési folyamatban már többször szó volt. Ez a konfliktus, ezt valahogy fel kell
oldani. Én azt gondolom, hogy amit az államtitkár úr többször is hangoztatott, hogy stabilan
tartották az árakat, hogy a lakosság számára elérhető árú földgázt biztosítanak, ez nem egy
hosszú távon működőképes megoldás. Egy olyan rendszert kell kitalálni, amely az
energiaárazásnak egy olyan módját foglalja magában, hogy közben más - és nekem
meggyőződésem, hogy szociális - intézkedéscsomagokkal a lakosság méltányolandó igényei
és szempontjai figyelembe vannak véve, de ennek kidolgozása, azt gondolom, hogy egy
nagyon fontos dolog kell, hogy legyen.

Most már nem általánosságban, csak ilyen részletekbe menően, egy-két területet
próbálnék kiemelni. Egy következő fontos dolog, hogy a megújuló energiaforrásokra
vonatkozóan többször kiemeli a stratégia, hogy ezeknek a kiszabályozása problémát jelent a
magyar energiarendszerben, és a terjedésüknek ez az egyik gátja. Ugyan egy helyen említi a
stratégia, hogy a regionális infrastruktúra platform a szabályozás tekintetében megoldás lehet
a szabályozási nehézségek oldására, de ennél sokkal hangsúlyosabban látnám én
szükségesnek az ez irányú erőfeszítéseket a stratégia szintjén és a gyakorlati lépésekben is
megfogalmazni. Valóban, a környező országokkal egy sokkal nagyobb energiapiacot
képezünk, amelynek - akár megújuló tekintetben - a fluktuációja kisebb, és a szabályozási
lehetőségek is megsokszorozódnak, ha ilyen regionális szinten gondolkodunk.
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Az atomenergiával kapcsolatban most nem akarnám megnyitni ezt az egész atomvitát,
de itt megint érzek a stratégia és a gyakorlati döntések között egyfajta feszültséget. A stratégia
egyértelműen azzal számol, hogy új atomerőművi blokkok 2030 után lépnek be a rendszerbe,
ehhez képest Fellegi miniszter úr elmúlt hetekben tett nyilatkozatai, illetve a konkrét döntések
is abba az irányba mutatnak, hogy már gyakorlatilag az idén vagy legkésőbb jövőre
tendereket kíván kiírni a kormányzat az új atomerőművi blokkokra vonatkozóan, illetve a
2020-as években a rendszerbe léptetnék az új atomerőművi blokkokat. Akkor most melyiknek
higgyünk: az energiastratégiába foglalt, 2030 utáni új blokkok belépésének vagy a
kormányzati kommunikációból és döntésekből körvonalazódó, 2020-ban való új blokkok
belépésének?

Még két dolgot emelnék ki, aztán nem akarom már tovább magamnál tartani a szót. Az
egyik, hogy szó volt itt a német „phase out”-döntés hatásáról az európai energiapiacra,
ugyanakkor ennek van egy olyan hatása is, hogy Németország a jelenleginél is intenzívebben
fog a megújuló energiaforrások felé fordulni. Ez vélhetőleg a kutatás-fejlesztés és a
technológia területén is egy nagyon látványos fejlődést hoz magával, ha csak annak a
pénzügyi forrásnak a jelentős része, ami eddig az atomenergia-fejlesztésbe, működtetésbe
került elköltésre Németországban, a megújuló energiák területére kerül. Ennek a megújuló
energiaszektor helyzetére való hatásával kalkulál-e valahogy a stratégia?

Végezetül egy picit én is szeretnék utalni a KÁT-rendszer körüli anomáliákra.
Különvéve a kapcsolt energiatermelés, tehát a kogeneráció kérdését kifejezetten a megújuló
energiaforrások támogatási rendszerét illetően, hosszú távon milyen KÁT-rendszert lát
kívánatosnak a kormányzat? Ez nem derül ki az energiastratégiából. Most van egy kötelező
átvételi rendszer, ami egy fix áras tarifával dolgozik. Ennek átalakítása például technológiai
differenciáció mentén vagy esetleg egy zöldbizonyítvány-rendszerre való átállással várható-e,
tehát az egész KÁT-rendszerben, ami alapvetően meghatározza a megújuló energiák
helyzetét, mire lehet a jövőben igazából számítani? Szerepel-e a kormányzati elképzelések
között a KÁT-hoz hasonló támogatási rendszer - a KÁT jelenleg csak a villamosenergia-
termelésben működik -, a hőenergia-termelésben olyan támogatási rendszer, amely a
megújuló hőenergia-termelést támogatja a KÁT-hoz hasonlóan?

Ezek volnának talán a legfontosabbak, de - kiemelném még egyszer - ezek közül talán
a legfontosabb a stratégiában szereplő folyamatos energiaigény-növekedés, hogy ez egy ilyen
megkérdőjelezhetetlen tézise-e a stratégiának, vagy elképzelhető ekörül még további vita.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait. (Jelzésre:) Parancsoljon,
alelnök úr!

Bödecs Barna

BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Rövidre fognám,
legfeljebb néhány gondolattal kiegészítve Jávor Benedek képviselőtársam által elmondottakat.
Mindenképpen szomorúnak tartom környezeti szempontból, hogy az energiastratégiában
egyértelműen továbbra is növekedésben gondolkodunk egy hatékonyabb és fenntarthatóbb
gazdaság helyett.

Szeretnék ezzel kapcsolatban néhány fontos dolgot kiemelni, vagy legalábbis
álláspontom szerint fontos dolgot kiemelni. Az árképzés kérdésével a termelésünk
versenyképessége szempontjából mennyiben számol a stratégia? Ez egyrészt értelmezendő a
nagy- és kisfogyasztók relációjában - most nem a lakosságra, hanem egyértelműen a
termelésre gondolok -, másrészt pedig értelmezendő a termelésünk szempontjából piaci
konkurenciát jelentő országok, országcsoportok szempontjából, hiszen Magyarország csak
akkor tud életképes termelőgazdaságot és munkaalapú gazdaságot létrehozni, ha olyan
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energiaár-politikát tud folytatni, amiben a hazai termelők nem lehetetlenülnek el az eltérő
árképzésből fakadó magas energiaárak miatt.

Nagyon fontosnak tartom kiemelni - mert itt több tekintetben szóba került a
közlekedés -, hogy az én álláspontom szerint a mai gazdaságunk, a mai energianövekedés
alapú gazdaságunk nagyon erősen összefügg azzal, hogy megpróbálunk egy komoly termelési
hatékonyságot létrehozni a gazdaságban, oly módon, hogy közben a közlekedésben és a
logisztikában pedig egy pazarlást hozunk létre. Magyarán szólva olyan termelési
koncentrációkat eredményez a jelenlegi energiapolitika, amely ugyan termelés szempontjából
hatékony, de utána egy rendkívül költséges közlekedési és logisztikai pazarláshoz vezet. Ez
megint összefügg a helyi gazdaság jövőjével, hiszen a termelési koncentrációk és a kiterjedt
szállítási, logisztikai rendszerek a lokális gazdaságok leépüléséhez vezetnek.

Végül pedig nagyon fontosnak tartanám azt kiemelni, hogy a fenntarthatóság és ettől a
növekedési szemlélettől való eltérés pontosan azoktól a stratégiáktól és szabályozási
hátterektől függ, amiket itt államtitkár úr is említett - az energiakutatás, a szemléletformálás,
az épületenergetika területeitől -, magyarán szólva nagyon fontosnak tartanánk azt, hogy ez a
stratégia formálódjon együtt e területek cselekvési terveinek és szabályozásának
kidolgozásával, hiszen ezek alapvetően befolyásolhatják a jövőbeni energiaigényt. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Schmidt Csaba, parancsoljon!

SCHMIDT CSABA (Fidesz): Köszönöm. Egyrészt csatlakoznék abban a tekintetben,
hogy fontosnak tartom azt, hogy valóban reálisan történjen meg az ország energiaigényének a
megbecsülése. Én azt gondolom, hogy az energiastratégiának nem az a feladata, hogy most mi
belőjünk egy célt, hogy mennyi lesz az ország energiaigénye, hiszen ezt a gazdaság fogja
nagy részben meghatározni. Természetesen az energiahatékonyságra törekednünk kell, hogy
minél hatékonyabban használjuk fel az energiát, de arra kell készülnünk, és azt kell
előrevetítenünk, hogy a magyar gazdaság fenntarthatósága érdekében a magyar gazdaságnak
tovább kell erősödnie, és növelnünk kell a Magyarország GDP-jét, ez pedig alapvetően
energiaigényben jelentkezni fog, ebből adódóan tehát azt gondolom, hogy a realitásokat kell
figyelembe venni a tervezésnél. Fontosnak tartanám, hogy az energiaterv külön kezelje azt,
hogy ez mindenképpen a fosszilis kibocsátás csökkentésével járjon, tehát úgy legyen
meghatározva, és azt gondolom, hogy most is úgy van meghatározva, hogy annak ellenére,
hogy nő az energiaigényünk, ennek ellenére viszont a fosszilis energiakibocsátás csökkenni
tud, tehát én azt gondolom, hogy az egy főre jutó kibocsátáscsökkentés a fontos.
Természetesen az ütemben lehetnek véleménykülönbségek közöttünk, de az a fontos, hogy a
fosszilis energiakibocsátást folyamatosan tudjuk csökkenteni.

Számomra az is kérdés, hogy jelen pillanatban a változó energiaipari környezetnek,
ami az előadásban is szóba került, amely Németország - azt gondolom, hogy egy kicsit
elhamarkodott és gyors - döntésével kapcsolatban Európa energiaigénye vonatkozásában
jelentkezni fog, milyen hatásai lesznek, hiszen a német energiaigény nagy részét jelen
pillanatban is franciaországi atomerőművek elégítik ki. Azt gondolom, hogy ez a tendencia a
német atomerőmű-realitással együtt meg fog jelenni a továbbiakban is, tehát ebből a
szempontból fontos felkészülni arra, hogy ez az energiaárakra milyen hatással lesz.
Lehetséges, hogy elindul egy kutatás, de annak csak hosszú távon lesz hatása a megújuló
energiák felhasználása vonatkozásában.

Azt mindenképpen kérdésnek tartanám, hogy melyek azok a megújuló energiák,
amelyeket igazából költséghatékony módon lehet Magyarországon bevezetni, mert azt
gondolom, hogy a szűkös erőforrások mellett azokra kell koncentrálnunk, amelyek
ténylegesen jó megtérüléssel valósíthatóak meg az ország vonatkozásában. Azt gondolom,
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hogy a stratégiának itt kell az első lépéseket megtennie, és természetesen azzal, hogy
figyelembe vesszük, hogy milyen lehetőségek vannak a rendszerben a villamos energiánál.

Számomra a legnagyobb kérdőjel a közlekedés területén a megújuló energia
használata, és azt gondolom, hogy itt szükség lenne mintaprojektek indítására is. Főleg
tömegközlekedés, a városi tömegközlekedés területén lenne szükség arra, hogy megpróbáljuk
megnézni azt, hogy hogyan lehet a megújuló energiákat nagyobb részben használni akár
hidrogénnel működő buszok beállításával, akár más technikák alkalmazásával. Itt
beszélhetünk talán az üzemanyagcellás járművek vonatkozásáról is, hiszen ezek egy olyan
kibocsátást jelentenek, ahol a környezeti terhelés mellett ráadásul egy életminőség-javítást is
lehetne elérni azzal, ha a nulla emissziós kibocsátások irányába indulnánk el.

Ezekre várnék választ, hogy ezekben a kérdésekben van-e gondolkodás, és hogy
hosszú távon a közlekedésben hogyan lehetséges a megújuló energiák fejlesztése. Én például
személyesen a villamosenergia-hajtású autókat nem tartom ennek, mert egyrészt az
energiaátalakításból is van egy jelentős veszteség, másrészről a villamos energiát is ma még
jelentős százalékban fosszilis tüzelőanyagból állítjuk elő, tehát legfeljebb olyan százalékban
megújuló energiaforrás a villamos energiával használt autó, ahány százalékban ma
Magyarországon megújulóból állítjuk elő a villamos energiát, ami maximum 10 százalék alatt
van. Most egyébként ezt próbáljuk elérni a közlekedésben a bioüzemanyagok betáplálásával,
tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy nem a villanymotoros hajtás a megfelelő
megoldás. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Nagy Andor képviselő úr!

Dr. Nagy Andor

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Elnézést, államtitkár úr,
nem lesz könnyű dolga, mert itt annyi értelmes hozzászólás meg annyi kérdés volt, de ha már
eljött ide - amit nagyon szépen köszönünk -, én is kihasználom a lehetőséget, hogy egyrészt
véleményt mondjak, másrészt kérdezzek.

Minden gazdaságnak alapvetően három forrása van, amire épül: az egyik a termőföld,
amin élelmiszert állítunk elő, a másik a víz, amit használunk ivóvízként - akár az ipar is meg a
mezőgazdaság is -, a harmadik meg az energia. Látható az egyéves kormányzásunkból, hogy
mind a három stratégiai területen próbálunk a saját lábunkra állni, nemzeti érdekeinket
képviselni, és azt gondolom, hogy ez az energiastratégia ennek az igénynek is megfelel. Mint
a környezetvédelmi, illetve most Fenntartható fejlődési bizottság tagja, illetve alelnöke, csak
üdvözölni tudom, hogy a fenntarthatóság, mint szempont, nagyon eklatáns módon jelenik meg
az energiastratégiában - ezt egyébként Bencsik János többször ki is emelte -, gondolok itt az
energiatakarékosság, az energiahatékonyság megjelenésére, CO2-kibocsátás csökkentésére,
mint szempontra, illetve a megújuló energiák részarányának növekedésére.

Ha megnézzük azt az energiamixet, amelyet egyébként ez a stratégia nevesít is, akkor
én a következőket látom; és kezdeném az atomenergiával, mert ahhoz nagyon sokan
hozzászóltak. Fukushima után sok szempontból egy új helyzet állt elő a világon, érdekes
fejlemények történnek. Japán államosítani fogja az atomerűműveit - tehát nem bezárja őket,
hanem államosítja -, Németország pedig szerintem politikai döntést hozott, amit gazdaságilag,
energiapolitikailag egyébként nem lehet értelmezni, tehát kifejezetten politikai döntést hozott
a zöldek nyomására, lakossági tiltakozásra, azt gondolom, hogy egy kényszerhelyzetben.
Ennek lehetnek előnyei is, mert először megijedtek azok az energiaszolgáltató cégek, akik
például atomerőmű-építésre rendezkedtek be - mondjuk, Siemens -, de az E.ON most már ott
tart, hogy üdvözli. (Jávor Benedekhez:) Talán te említetted a hozzászólásodban, hogy
Németországban nagy tér nyílik a megújuló energiák technológiai piacán; az E.ON erre
próbál ráállni. Ugyanakkor épp tegnapi hír volt talán, hogy Bulgária is egy atomerőművet
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épít, és a stresszteszt miatt az orosz megrendelőnek különböző kérdéseket tettek fel, tehát
jóval óvatosabban jár el a világ. Én azt gondolom, hogy Magyarországon nekünk nem szabad
azt a döntést meghozni, hogy itt a paksi atomerőműre nincs szükség - ez szerintem
politikailag, gazdaságilag sőt energiapolitikailag is egy hibás döntés lenne -, ugyanakkor meg
kell tennünk mindent nekünk, parlamenti képviselőknek is, hogy ha megépülnek ott új
atomerőművi blokkok, azok legyenek biztonságosak. Fukushimát nem lehet Pakssal
összehasonlítani, egészen más helyzet van. Az a lényeg, hogy az atomenergia ebben az
energiastratégiában a villamos áram előállításával továbbra is stratégiai szerepet foglal el.

Érdekes a gázenergia megítélése. Valamennyien tudjuk, hogy Magyarország
gázfüggősége hihetetlen magas, hiszen a 80 százalékot gyakorlatilag a Gazpromtól szerezzük
be. Ebből két dolog következik: részben egy diverzifikáció, illetve a gáznak, mint
energiaforrásnak a kiváltása, ahol lehet. Van, ahol lehet, van, ahol nem; erre szolgál a
Nabuccóval kapcsolatos elképzelés. Talán épp tegnap tárgyalt Fellegi miniszter úr
Olaszországban - (Dr. Kovács Pál: Velem együtt.) államtitkár úr is ott volt -; úgy látom, hogy
Norvégia is kaphat ebben valamilyen szerepet. Itt kulcskérdés a grideknek a szerepe, hogy
meg kell építeni azokat az észak-déli irányú összeköttetéseket, amelyek eddig nem voltak.
Láttam egyszer egy ilyen térképet, és annyira eklatáns módon látszik, hogy a volt KGST-
országokban az egész volt szocialista blokkot Oroszországból látták el, és tele vagyunk kelet-
nyugati irányú vezetékekkel, az észak-déli meg hiányzik. Ez kulcskérdés, mert Magyarország
is kis ország, Szlovákia is kicsi, Csehország is kicsi, és talán még Lengyelország sem ér el
olyan méretet, de ha valaki ezt egyszer összerakja - márpedig erre van politikai akarat -, akkor
itt Közép-Európában létrejön egy olyan entitás, ami egészen új gazdasági dimenziókat kaphat.
Miniszterelnök úr is többször hangsúlyozta azt, hogy megpróbáljuk Közép-Európát egy ilyen
termelési központtá tenni; ez másképpen nem megy, és azt gondolom, hogy ezt az
energiastratégia szintén jól kezeli.

Ami meglepett, hogy a szenet és a lignitet is nem elvetendő energiaforrásként
használjuk, úgy - ez is benne van az energiastratégiában -, ha meg tudjuk oldani a CO2-
kibocsátás csökkentését, leginkább elnyeletését. Ez nem egy egyszerű dolog, erre voltak
kísérletek a Mátrai Erőműben. Kétfajta úton indultak el: az egyik, hogy a Földtani Intézettel
próbálkoztak, hogy ezt levisszük a föld alá, és ott tároljuk, illetve legújabban egy úgynevezett
algatechnológiával próbálkoznak, mert az algák képesek elnyelni a CO2-t, és az algákból
kvázi biomasszaként egy újabb energiaforrás nyelhető el. Ezek nagyon drága technológiák,
viszont ezekre talán lehetne európai uniós forrásokat kapni azért, hogy Magyarországon is a
meglévő szénvagyont lehessen használni. Németországnak, illetve akár Lengyelországnak is
hasonló problémái lesznek, mert tele vannak szénnel, és valószínűleg nem tudnak róla
lemondani, ugyanakkor meg az EU CO2-kibocsátási szándékait is figyelembe kell venni.

A megújuló energiáknál említést tesz a stratégia arról, hogy lesz végre törvény. Én azt
gondolom, hogy egy megújuló energia törvény, amely mindent szabályoz; nemcsak az
elektromos áramot, hanem a hőelőállítást is, az is jót tenne a piacnak, mert kiszámíthatóságot
hozna.

Szeretnék kifejezetten két konkrét kérdést feltenni, mert látom, hogy Magyarországon
a biomassza, geotermia, illetve 2020-tól a napenergia a megújuló energiaforrás. A geotermia
kapcsán hogy állunk most a visszasajtolással, illetve a koncesszióval, lesznek-e, várhatók-e itt
esetleg változások, illetve mi lesz a szélerőműtenderrel? Leállítottuk a szélerőműtendert; egy
plusz - talán 400 megawattnyi - kapacitást még ki fogunk írni, mert ha jól emlékszem fejből,
körülbelül 900 megawattot céloztunk meg, ebből még valamennyi hiányzik, és hozzám is
jönnek többen, ebben az iparágban érdekeltek, hogy ezzel mi lesz. Én azt gondolom, hogy
helyes az a törekvés is, hogy a Magyar Villamos Műveken keresztül az állam szerepe,
nemcsak Magyarországon, hanem a régiókban is a Magyar Villamos Művek szerepe
megerősödik. Erre azért is szükség van, mert a magyar villamos energiának az ára,
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vásárlóerő-paritása Európában vagy az első vagy a második helyen van, a háztartások nem
bírják el ezeket a magas költségeket. Igaz, hogy talán 15,6 vagy 16 euró egy kilowattnyi
villamos áram, ami Európában nem minősül rossz árnak - legalábbis a termelők meg a
kereskedők szempontjából -, mert Németországban is 17 körül van az európai uniós átlagár,
tehát alig 1-2 euróval magasabb, mint a magyar, de ezt a lakosság hosszú távon nem bírja el.
Az államnak, mármint az Orbán-kormánynak van egy olyan törekvése, hogy a lakosság
számára elviselhető hosszú távú energiaárakat próbálunk létrehozni.

Az újabb konkrét kérdésem a szivattyús tározós erőművel lenne kapcsolatos, mert
erről már nagyon régóta beszélünk, és kíváncsi lennék, hogy ezzel kapcsolatban hol tartunk.
A közlekedést én is kulcskérdésnek tartom, érdekes fejlemények várhatók akár Budapest,
Debrecen vagy Pécs közösségi közlekedésében. Én úgy tudom, hogy ezekben a városokban a
városvezetés gondolkozik azon, hogy ha már le kell cserélni a járműparkot, akkor próbálnak
lehetőleg Magyarországon gyártott olyan buszokat alkalmazni, amelyek magyarországi
energiaforrásból működtethetők. Van lehetőség biogázra tudomásom szerint, van ez a CNG
nevű gáz, amit elő lehet állítani talán biogázból is - és egyetértek Schmidt Csabával abban,
hogy valószínűleg nem az elektromos meghajtás lesz a jövő, de az is szerepet kaphat -, és
talán örvendetes hír az, hogy egy magyar szabadalom a hidrogénakkumulátor. A
hidrogénmeghajtásnál a legnagyobb probléma a tárolás, és úgy tudom, hogy egy magyar cég
kifejlesztett egy olyan akkumulátort, ami jelenleg a világon fajlagosan a legnagyobb
hatékonysággal tud hidrogént tárolni, és hidrogénmeghajtású járműveket meghajtani,
úgyhogy ezek az irányok is örvendetesek lennének, természetesen amennyiben ezeket a
magyar gazdaság el tudja viselni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Kérdezem a bizottságot, hogy van-e még kérdés, felvetés.
(Jelzésre:) Parancsoljon!

Jávor Benedek

JÁVOR BENEDEK (LMP): Bocsánat, ígérem, hogy rövid leszek, csak akkor tényleg
minden kérdést egyben tegyünk fel államtitkár úrhoz, hogy egyben tudjon válaszolni. Az első
csak egy tisztázó jellegű kérdés. Ha jól értettem államtitkár urat - a Vértesi Erőművel
kapcsolatban a legutóbbi cél az volt, hogy 2012-ig ki kell vonni a rendszerből - ezt a leállási
támogatást arra kívánja felhasználni a kormányzat, hogy 2018-ig tovább működtesse a Vértesi
Erőművet.

A következő kérdés, hogy az EU ETS 2012 utáni kiosztási tervét el kell készíteni,
elvileg, tudtommal, a villamos áram tekintetében száz százalékos árverési arányt kell elérni,
illetve ha ettől el kíván térni a magyar kormány, akkor azt szeptember végéig be kell adni a
Bizottságnak. Erre vonatkozóan van-e a kormányzatnak valamiféle menetrendje?

A közlekedéshez tényleg csak néhány rövid megjegyzés. A bioüzemanyagok itt szóba
kerültek, és a stratégia eléggé sokat beszél a bioüzemanyagokról, ami egyébként én azt
gondolom, hogy egy tévút - a biodízel, a bioetanol -, legalábbis ezek az első generációs
bioetanolok biztos, hogy nem jelentenek igazi kiutat ebből a helyzetből. Ennek ellenére a
stratégia kiemelten foglalkozik a bioüzemanyagokkal, miközben éppen most érkezett olyan
módosító indítvány a gazdasági törvénycsomaghoz, amely a bioüzemanyagok adóztatását
jelentősen megemeli, tehát itt megint az ellentmondásokat a stratégiában meg a tényleges
intézkedésekben valahogy fel kellene oldani.

A közlekedés tekintetében egyébként az EU-előírás 10 százalékos arány elérése a
megújuló energiák tekintetében, tehát nem feltétlenül a bioüzemanyagok 10 százalékos
arányának az elérése, és azt gondolom, hogy itt az alternatív megoldásokon sokkal
erőteljesebben kellene gondolkodni. Itt csatlakozom Nagy Andor és Schmidt Csaba
képviselőtársaimhoz: a biogáz-hasznosításnak főleg a közösségi közlekedésben prioritást
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kellene kapnia, de mindenekelőtt a közösségi közlekedésért a közlekedés tekintetében a
leghatékonyabb eszköz a szállítási- vagy közlekedésimód-váltás, és itt a vasútfejlesztés
kellene, hogy legyen. Ehhez viszont a vasútnak - természetesen lehet megint támogatni -
 valójában a közúti ágazattal szemben fennálló mesterséges versenyhátrányát kellene
megszüntetni. Amíg nem vezetjük be a kilométerarányos útdíjat legalább a teljes
főúthálózatra a teherszállítás tekintetében, addig azt gondolom, hogy a vasúttal kapcsolatos
minden elképzelés illuzórikus.

Végezetül - ezt megint nem találtam meg a stratégiában - amikor a finanszírozás
tekintetében ilyen költséghatékonysági elemzések vannak, hogy mondjuk, az atomenergia
tekintetében Magyarország a saját költségvetési forrásaira, az MVM saját forrásaira, illetve
esetleges piaci finanszírozásra van utalva, máshonnan forrást atomenergia-fejlesztésre nem
nagyon lehet igénybe venni, ezzel szemben a megújuló energiaforrások tekintetében jelentős
EU-támogatással lehet számolni, a beruházások jelentős százalékát lehet fedezni EU-
támogatásokból. Reméljük, hogy a 2014 utáni tervezési időszakban a jelenleginél még
intenzívebb energiatámogatási rendszer fog életbe lépni. Ezek a szempontok nincsenek benne
a stratégiában. Köszönöm.

Koncz Ferenc

ELNÖK: Én is nagyon szépen köszönöm. A kérdések felvetése újabb olyan jellegű
dolgokat kívánnak az államtitkár úrtól, amit már hallottunk itt az előadás elején, és én igazán
nem akarom tovább terhelni, de egy pár kérdést én magam is szeretnék feltenni.

Az egyik egy érdekes megjegyzést a saját környezetemből, egy mezőgazdasági
vállalkozótól hallottam, aki a következő érdekes mondattal talált el engem: azt mondta, hogy
Magyarországra jelenleg csövön érkezik a munkanélküliség. Ezek azok a csövek, amelyekről
Nagy Andor képviselő úr is beszélt. Hogy most ezek a csövek az ország szempontjából kelet-
nyugati irányban, vagy éppen északi-déli irányban vannak-e lefektetve, az szinte teljes
mértékben mindegy; egyrészt az ország energiakitettségét, energiafüggőségét, másrészt pedig
azt a fajta kiszolgáltatottságot mutatják és jelenítik meg, amelyet bizony az árak
szempontjából mesterséges beavatkozásokkal kell folyamatosan csökkentenünk. Eddig
bármilyen számításokat láttam, még nem sikerült két azonos számot találnom abból a
szempontból, hogy az ország az energiaszükségletének mekkora részét képes saját erőből
előállítani.

Örülök annak, hogy a bányászat kitört abból a csúnya kalitkából, amibe eddig bele
volt szorítva, mert az a vidék, ahonnan én származom, Borsod-Abaúj-Zemplén, különösen a
borsodi részek - és ráadásul még családi kötődésem is van ehhez a területhez, meg kell
mondanom -, az bizony ebből a szempontból hihetetlen katasztrófát élt át az elmúlt
időszakban. Bezárták a környék összes bányáját, és azt látjuk most különböző televíziós
adásokból, hogy az emberek maguk nyitják meg a bányát, és különböző lyukakban,
életveszélyes módon próbálják a saját téli tüzelőjüket ezekből az elhagyott bányákból
valamilyen úton-módon visszaszerezni.

Úgy tudom, és mindnyájan úgy tudjuk szerintem, hogy erőmű-működtetés
szempontjából új technológiák léteznek azokra a barnaszéntelepekre, amelyek
Magyarországon még mindenképpen megtalálhatók. Van-e erre valamilyen elképzelés a jövő
tekintetében? Szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem a bányászatnak az a hagyományos
formája, ami mindnyájunk számára ismert, hanem egy teljesen új formája, igazából
gázerőművek működtetése különböző barnaszéntelepeken. Van-e erre elképzelés a jövő

szempontjából, van-e valamifajta számítás ezen a területen, illetve van-e valamifajta
elképzelés arról, hogy központi állami koordináció segítségével megoldható-e az, hogy az
országnak melyek azok a területei, ahol helyi, lokális kis erőműveket lehet telepíteni, és van
értelme telepíteni? Én magam szerencsi polgármesterként megéltem azt az érdekes vitát, ami
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az első szerencsi szalmatüzelésű erőművel kapcsolatban felmerült, ami alapvetően talán nem
is olyan rossz ötlet, mármint az, hogy mezőgazdasági hulladékokat energia-előállítás
szempontjából hasznosítsuk. Ott is az merült fel, ahogy én tudom, vagy ahogy most már
utólag látom a kérdéseket, hogy nem biztos, hogy jó helyen, és bizonyosan nem megfelelő

nagyságrendben kívántak erőművet építeni. Kérdezem, hogy a jövő szempontjából ilyen
jellegű beruházások mennyire várhatóak, legalábbis lokális módon az ország területén.

Ami pedig a szélerőműveket illeti, óriási viták vannak, és véleményem szerint ilyen
félképzett emberek mondanak időnként óriási őrültségeket. Egy dolog biztos: ha
szélerőműveket építünk, akkor kiegyenlítő erőműveket is kell építeni. Itt a szivattyús erőmű
valaki részéről fel is merült. Ezen a területen hogy állunk? Nekem is a saját véleményem az,
hogy ha szélerőművekben gondolkodunk, akkor talán hidrogéntechnológiában is kellene
gondolkodni, mert biztos vagyok abban, hogy a kiegyenlítés nem a szivattyús erőműveken
keresztül történhet, ami gazdasági szempontból jó, de fizikai szempontból nyilvánvaló
marhaság, már bocsánat a kifejezésért. A fizikának előbb-utóbb mindig igaza van; a gazdaság
néha-néha ezt meg tudja billenteni, de végül mindig a fizika nyer, ez nem is lehet kérdés,
legalábbis az én magam által képviselt nézeteket tekintve. Ennyit szerettem volna erről
elmondani.

Végezetül még azt a kérdést hadd tegyem már fel, hogy az energiastratégia és a
szociális munka kérdése milyen úton-módon kerülhet kapcsolatba, hiszen ez bizony, nagyon-
nagyon fontos kérdés lehet megint csak ott a borsodi területeken. Ez már nem annyira fizika,
ez megint csak közgazdaság, hadd mondjam el, de bizony, átmeneti szempontból nagyon-
nagyon fontos lehet ez a kérdés is. A magam részéről ennyit szerettem volna elmondani.

(Jelzésre:) Fejér Andor. Parancsolj!

Fejér Andor

FEJÉR ANDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Igyekszem rövid lenni, de elnök úr
elvitte egy olyan irányba a beszélgetést, ami az én kérdéseimet is megfogalmazta.
Magyarország azért köztudottan egy nagyon komoly mezőgazdasági potenciállal rendelkező
ország. 4,5 millió hektárt művelünk meg most. Ezen a 4,5 millió hektáron annyi biomassza
termelődik - teljesen mindegy, hogy ez szalma, napraforgószár, kukoricaszár -, amely
elegendő lenne 2,2-2,3 millió család hőenergia-ellátására. A jelenlegi számítások szerint
2 hektáron termelődik annyi biomassza, amely egy család hőenergiáját képes biztosítani. Ha
ennek az élőmunkaigényét is hozzávesszük, akkor nyilván egy olyan komoly munkaerő-piaci
lehetőség is van ebben az országban, amelyet meggyőződésem szerint nem használunk ki
kellőképpen.

Szeretném kérdezni, hogy a minisztériumnak önállóan vagy esetleg a Vidékfejlesztési
Minisztériummal közösen van-e olyan elképzelése, olyan stratégiája, amely egyfelől a
munkahelyteremtés, másfelől meg az energiahatékonyság növelése, illetve az
energiafüggőségünk csökkenése érdekében esetleg közös projektek elindítását
eredményezheti.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Talán több kérdést nem indukáltunk. (Fejér
Andor: Tudunk még, ha kell.) Biztos vagyok benne. Parancsoljon, államtitkár úr!

Kovács Pál válaszadása

KOVÁCS PÁL energetikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Köszönöm szépen a kérdéseket. Nagyon örülök neki egyébként, hogy ennyi
kérdés születik, mert látszik, hogy ez tényleg egy élő - és azt mondom, hogy vitaképes -
 anyag, amit az elmúlt időszakban sikerült a kollégáimmal együtt összerakni. Elöljáróban,
mielőtt a válaszokra rátérnék: a koncepció mindig is az volt a részünkről, hogy az
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energiastratégia a mi elképzelésünk szerint egy élő dokumentum. Ez azt jelenti, hogy a
kormánynak, ezen belül a minisztériumnak - és azoknak minisztériumoknak, akiknek ebben
kompetenciájuk és felelősségük van, hogy gondnokolják, kezeljék - gyakorlatilag
folyamatosan figyelmet kell fordítani arra, hogy a hazai és a teljes globális, regionális piaci
környezetben beálló változásokat a stratégia mennyire képes kezelni.

Amikor elkezdtük az egésznek a készítését, még sem Fukushima nem volt látható, sem
az észak-afrikai piac bedőlése nem volt látható; most azzal találkozunk, hogy egy liberalizált,
mindenki mindenkivel, minden ország minden infrastruktúrájával összekötött rendszerben
élünk, ahol ha Európa tőlünk legtávolabbi sarkában születik egy piaci döntés, annak hatása
van Magyarországra is. Ezt most megtanulta mindenki. Eddig az előnyeit láttuk: kisebb
rendszertartalékokat kell fenntartani - jaj de nagyon jó -, nem kell annyit beruházni, olcsóbb
lesz a fogyasztók részére. Rendben van. Most Európa pontosan azzal a kérdéssel találkozik,
hogy igen, most kiesett 8700 megawatt, megfelelőek-e vajon azok a rendszertartalékok, amik
eddig 3 százalék környékére lementek összeurópai szinten. Eddig az UCPTE még
rendszeresen figyelte a tagországokat külön-külön, hogy ki kerül úgymond veszélyes
kategóriába. Ez a munka gyakorlatilag időközben elhalt, mert összeurópai szinten a
rendszerek összekapcsoltak, jóval kevesebb rendszertartalékkal kell rendelkezni, de miközben
a rendszer és a piac összeurópai szinten működik, eközben az energiaellátás biztonságáért
való felelősség megmaradt nemzeti hatáskörben. A mindenkori kormánynak éppen ebből
eredően pontosan úgy kell döntést hoznia, és a folyamatokat úgy kell figyelemmel kísérnie,
hogy a lehető legrosszabb helyzetre készüljön. Ez a kérdés összekapcsolódik a gazdasági
becsléssel és a várakozásainkkal, hogy vajon milyen pályát tudunk elképzelni ma
Magyarország számára. Rövid távon mindig az a lényeges megállapítás vagy megközelítés,
hogy stratégiai döntést lehetőleg ne hozzunk egy hirtelen piaci helyzetből; ha akkor van
valami olyan változás, nem célszerű azonnal döntést hozni, mert lehet, hogy rossz irányba
indítjuk el a gazdaságot.

A német helyzettel kapcsolatban most rövid távon az látszik, hogy akár akarjuk, akár
nem, 1500 megawatt hiány van ma a rendszerben: 1000 megawattot importálunk, és további
500 megawatt az a jelentkező igény, amit a magyar piacon keresztül, a magyar piacról a
német helyzet egyáltalán hálózati szinten elszív. Az elektronok nem gondolkodnak, ők
repülnek abba az irányba, ahol fogyasztják őket, és egyik pillanatról a másikra azt találjuk,
hogy ma 1500 megawattot nyugodtan be lehetne építeni a rendszerbe ahhoz, hogy úgymond a
külföldi importellátástól teljesen függetlenítsük magunkat.

Amikor a kockázatokról beszélünk, meg arról beszélünk, hogy milyen pályára -
 növekedési vagy stagnáló pályára - állítjuk Magyarországot, ma rövid távon azt látom, hogy
szerethetném én stagnáló pályára állítani az országot, de nem tudom, mert a liberalizált
piacból eredően, a német döntés következtében fejlődési pályára kell állítani, tehát nekem a
rendszert bővíteni kell ahhoz, hogy a rendszerstabilitást és a fogyasztók ellátásának
biztonságát kézben tudjam tartani. A gondolkodás tehát ebből a szempontból rendkívül
komplex, és ezzel kezdtem a beszámolót, hogy nem gondolkozhatunk pusztán magyar
rendszerben, nem gondolkozhatunk még pusztán kisebb rendszerben sem, minimum
összeurópai szinten kell gondolkoznunk. Össz-Európában - éppen tegnap tárgyaltunk az olasz
energiaügyi miniszterrel, és az államtitkár úrral délután egy eléggé hosszú tárgyalást
folytattunk - most azt érzik, hogy az észak-afrikai helyzet miatt a gázellátásuk 30 százaléka
kiesett; ők most azt érzik, hogy Észak-Afrikától szeretnének mindenáron diverzifikálni. És
milyen irányba szeretnének diverzifikálni? Orosz irányba, ahonnan mi éppen szeretnénk
elszakadni, egy kis szabadságfokot nyerni. Rendkívül érdekes: bármelyik energiapolitikai
döntés Európa bármelyik részében - de a világ bármelyik részében -, igenis, hatással van ránk.
A rendszerek annyira összehurkoltak, annyira összekötöttek, hogy ezzel a helyzettel - sajnos
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vagy nem sajnos - kénytelenek vagyunk számolni, és ezzel a helyzettel kell az összes
víziónkat, stratégiánkat és cselekvési terveinket felépíteni.

Ezek után rátérnék a kérdések megválaszolására; azt hiszem, kérdésenként fogok
végigmenni. Jávor Benedek úr kérdésével kapcsolatban: igen, éreztük ezt a problémát, ezt a
felvetést többször is végigtárgyaltuk a kollégákkal, államtitkár úrral, miniszter úrral is
végigtárgyaltuk. Jelen pillanatban több stratégia is elkészítés alatt áll. Én úgy gondolom, hogy
az energiastratégiának is egy élő dokumentumnak kell lenni, amelyre - a kormány és a
parlament majd a későbbiekben meghatározza, hogy milyen gyakorisággal - vissza kell
térnünk, és aközben a munkának nem szabad leállni. Én úgy gondolom tehát, hogy ez egy
snapshot, egy pillanatfelvétel, amit most el fogunk tudni készíteni, de úgy gondolom, hogy az
elkövetkező években - ha három év vagy öt év lesz a felülvizsgálati ciklus - a piaci helyzethez
igazodóan kell majd ezeket a felülvizsgálatokat elvégezni, hogy a modellünk és a stratégiánk
mennyiben igényel menet közben kiigazítást. Én úgy gondolom, hogy az egy borzasztó nagy
erény és egy jó lépés volt, hogy nem vártuk meg, amíg az európai 2050-es stratégia elkészül;
nem azért, mert esetleg kényszerpályára terelheti az energiastratégiát, hanem azért, mert én
azt mondom, hogy napjainkban nem szabad időt veszíteni arra, hogy elkészüljön egy víziónk,
egy stratégiánk. A lépéseknek jól átgondoltaknak kell lenni, és ha a rendszernek megvannak
azok a sarokpontjai, hogy ha változnak a peremfeltételek, akkor tudjuk, hogy hol kell a
rendszerbe benyúlnunk, akkor egy jó rendszert tudunk kialakítani arra, hogy az energiapiacon
mindig megfelelő döntések szülessenek, és pontosan tudjuk, hogy milyen döntésekre van
ahhoz szükség, hogy az ellátás biztonságát és a fogyasztók érdekeit biztosítani és szolgálni
tudjuk.

A korrekcióra mindig van lehetőség, tehát úgy gondolom, hogy a különböző

stratégiákat, például közlekedési stratégia, fenntarthatósági stratégia, éghajlat-változási
stratégia, amit mi is felsoroltunk - szükséges lenne a fenntartható energiagazdálkodási törvény
elkészítése, az épületenergetikai stratégiának az elkészítése -, mind-mind, amint elkészülnek,
természetesen felül kell vizsgálni, be kell építeni. Most úgy gondolom viszont, hogy olyan
történelmi pillanat van, hogy igenis, gyorsan le kell tennünk a sarokpontokat, és onnantól
kezdve látjuk, hogy amint egy-egy újabb stratégia életbe lép, bejön a képbe, akkor milyen
változtatásokat kell a saját energiastratégiánkon végrehajtani, tehát én azt mondom, hogy nem
lenne célszerű most más stratégiákra várni, mert a világ közben elmegy mellettünk, a tudás és
a helyzet pillanatok alatt meg tud változni. Utalnék még egyszer a fukshimai döntésre, az
észak-afrikai piacra; nem tudom, hogy a lengyel elnökség alatt milyen események fognak
bekövetkezni, ez nem látható előre, de minél előbb rögzítsük a víziót, minél előbb rögzítsük
azt, hogy milyen úton tudunk előrehaladni, erre minél hamarabb alkossuk meg a cselekvési
terveket, kezdjünk el menni, csináljuk meg a szükséges pilotokat, amelyek alapján kellő
tapasztalatokat szerzünk ahhoz, hogy a rendszert tényleg masszívan, széles körben, a
megfelelő és legoptimálisabb módon tudjuk kifejleszteni, és akkor kerül Magyarország a
lehető legkedvezőbb, legversenyképesebb helyzetbe.

A hat szcenárió mellett a hetedik modell: igen, foglalkozunk ezzel a primer
energiaigény csökkenésével számoló szcenárióval, el fogjuk készíteni, de ehhez idő kell, tehát
ez most nem fog menni. Úgy gondoljuk, hogy az összes ilyen kérdést, amit az energiastratégia
ma nem tud megválaszolni, a kormány-előterjesztésben fel fogjuk tudni tüntetni, és azt jelezni
tudjuk a kormány részére, hogy ezeket a kérdéseket a stratégia következő felülvizsgálatakor
kell majd kezelni.

A növekedésről egyébként eléggé komoly viták zajlanak most Európán belül, tehát
látszik több országon belül is, hogy a stratégiában esetleg nem voltak kellően óvatosak akkor,
amikor stagnáló pályát állítanak be. A német döntésnek most kifejezetten a növekedésre való
hatása is van, és várható az, hogy a megújuló piac fel fog pörögni Németországban, de az
összes többi konvencionális energetikai piac és az összes többi európai beruházás, ami



- 20 -

szükséges a rendszer működtetéséhez, az az összes többi tagországban, és többek között
Magyarországon kap majd piaci lehetőséget. Úgyhogy nagyon könnyen valószínűsíthető,
hogy a növekedési pálya lesz az a kedvező vagy kényszerpálya, de most úgy tűnik, hogy a
német döntés következtében mintha kényszerpályaként kezdene felvázolódni, hogy az fog
bekövetkezni Európában, és Magyarország számára is egy hasonló jövő várható.

Az anyag státuszával kapcsolatban, hogy milyen hatása lesz, illetve hogy az elmúlt
hónapokban született döntésekkel nincs összhangban a stratégia: én úgy gondolom, hogy most
egy eléggé érdekes időszakot él át egész Európa. Ha megint csak a globális szintről indulunk,
az eddig hárompólusú világból most egy ötpólusú világgá váltunk vagy vált a globális
gazdaság. Vannak olyan szakértői vélemények, amelyek azt mondják, hogy ezen az ötpólusú
világon belül Európának hátrányt jelent az, hogy most egy ilyen megújuló, illetve egy ilyen
technológiai fejlődési irányt vett, más gazdasági szakértők véleménye szerint pedig ez előnyt
jelent. Az látszik, hogy ennek a döntésnek direkt hatása van a piac versenyképességére, és ez
a hatás ma - úgy tűnik - napjainkban még negatív. Lehet, hogy 2030 környékén ez előnyünkre
fog válni, és akkor fogjuk tudni aprópénzre váltani, de ma még ez a hatás csak egyes
gazdaságok piacain jelentkezik pozitív mértékben, de a többi gazdaság részére egyértelműen
ma, per pillanat még negatív. Ettől függetlenül az EU elkötelezte magát mind a 2020-as
stratégia, mind várhatóan majd a 2050-es célkitűzések mellett. Itt azért majd végig kell várni a
vitának az eredményeit, én azt még nem előlegezném meg, hogy mi fog a lengyel elnökség és
az azt követő elnökség alatt történni a 2050-es hosszú távú energiastratégiában.

Az összhang megteremtését mind a 2020-as stratégia fejlesztésével, mind a 2050-es
Roadmap fejlesztésével, úgy gondolom, hogy a későbbiekben meg fogjuk tudni teremteni;
nem látszik olyan antagonisztikus ellentét a mai tervekkel és elképzelésekkel kapcsolatban,
amivel homlokegyenest ellenkező irányba menne az energiastratégia. Úgy gondolom, hogy ez
most egy olyan stratégia, amelyben Magyarországnak minden energiaforrásra szüksége van
ahhoz, hogy ebből a jelenlegi gazdasági helyzetből egyrészt kiutat találjon, ami másrészt egy
adalékot fog jelenteni a foglalkoztatás javításához, és amely egyúttal a környezeti hatást is
képviseli, tehát a szén-dioxid-kibocsátásban is egy előrelépést fog jelenteni. Úgy gondolom,
hogy a stratégia üzenete egyértelmű: minden megújuló energiaforrásra szükség van. Szükség
van az atomenergiára is, és ezen belül pedig természetesen vannak preferált irányvonalak;
ezen belül mind a geotermia, mind a szélenergia, mind pedig a bioenergia úgymond
megtalálja a maga helyét. Ezen belül, a bionergián belül a biogáz hasznosítását, úgy
gondolom, hogy nem az energiastratégia, hanem cselekvési terv szintjén kell kezelni, hogy
első generációs vagy második generációs üzemanyagokkal és a biogáz hálózatba táplálásával
vagy önálló, párhuzamos rendszer kialakításával kívánjuk majd elérni. Azt hiszem, hogy ezen
még dolgoznunk kell a szakmai szervezetekkel, de a szerepet, a jelentőségét a stratégia
mindenképpen elismeri.

A konkrét kérdésekre adandó válaszok. A szabályozás stabilitása rendkívül fontos; azt
hiszem, hogy ezt minden stratégiai dokumentumban hangsúlyoztuk, amit eddig az európai
elnökség alatt is sikerült magyar segítséggel és közreműködéssel kialakítani. Az elmúlt fél év
azonban az energiapiacon olyan turbulenciákat okozott, ami tényleg rendkívüli
beavatkozásokat igényelt a piacon mind a támogatási politikában, mind a globális helyzet
alakulásával, a gázfüggőségünk csökkentési törekvéseivel együtt. A német döntés, illetve az
észak-afrikai helyzet miatt a piaci árak folyamatos növekedésével kellett szembesülnünk,
emellett biztosítanunk kellett azt, hogy a fogyasztók, a végfelhasználók részére az energiaárak
ne változzanak, és a fogyasztóknak éppen azt energiaszegénységből eredően ezt a
szolgáltatást, ezt a törekvést mindenféleképpen érvényesítse a kormány; ez volt a
törekvésünk. Az energiaszegénység kérdését egyébként úgy a magyar elnökség, mint az azt
követő lengyel elnökség egyik kiemelt kérdésének tekintette, úgyhogy ebben eléggé komoly
előrelépést is értünk el.
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Továbbra is azt mondom, hogy a gazdasági válságból eredően egy rendkívüli helyzetet
rendkívüli módon kellett kezelnünk. Míg a magyar fogyasztók részére a villamos energia, a
gázárak megállapítása, tehát az árfekvése az összeurópai átlag valahol középértékén, tehát
középmezőnyében szerepel, emellett viszont az átlagfizetések mellett olyan borzasztó nagy
arányt képvisel, ami éppen az energiaszegénység jelentős elterjedésére utal itt
Magyarországon. Ebből a szempontból is rendkívül fontos volt az elmúlt időszakban azoknak
a piaci mechanizmusoknak a beindítása, amit itt a beszámoló legelején próbáltam meg
érzékeltetni, amely szintén hozzájárul majd ahhoz, hogy a kedvező árfekvést hosszabb távon
is fenn tudjuk tartani.

Az energiaszegénység kérdése: igen, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a NEFMI-vel
közösen dolgozik a szociális intézkedési csomagok kidolgozásán. Mi nem a szociális
intézkedési csomagon dolgozunk konkrétan, csak hogy ezeknek mik lehetnek majd a forrásai,
és ebben egy komoly együttműködés van a két minisztérium között.

Regionális szerepkör - ezzel kapcsolatban is több kérdést kaptam. Magyarországon -
 nem csak a területéből eredően, de mivel itt vannak életképes és a piaci versenyt álló
vállalkozások, amelyek nemcsak a magyar területen belül, de a regionális piacon is meg
tudják majd állni a helyüket -, úgy gondoljuk, hogy az infrastruktúra fejlesztésével ezek a
cégek, társaságok egy olyan lehetőséget kapnak, amelynek keretén belül a saját
tevékenységüket és a piacaikat jóval azon a területen, azon a jelenlegi korláton túl
kiterjeszthetik majd, mint ami ma rendelkezésükre áll.

Gondoljunk csak az észak-déli folyosóra! Azok az energiasztrádák, amik például
nagyfeszültségű hálózatok formájában majd kiépülnek az Európai Unión belül, a
villamosenergia-társaságok, a termelő cégek részére egy olyan lehetőséget jelentenek,
amellyel a jelenlegi 400-500 kilométeres szállítási határt akár 500-600, talán 800 kilométerre
is ki tudják majd tolni, tehát újabb piaci lehetőség jön, ez újabb regionális vállalkozásoknak is
adhat teret. Én úgy gondolom, hogy ezt az államnak mindenképpen elő kell segítenie.

A regionalitás kérdésében egyébként nagyon sok lehetőség rejlik még. Itt az
energiatárolóval, a tározós erőművel kapcsolatban merült fel az a kérdés - de ez folyamatosan
kérdés -, hogy ezt most magyar területen oldjuk-e meg. Én úgy gondolom, hogy ezt
nemzetközi területen is meg tudnánk oldani a környező országokból is, ahol erre kedvezőbbek
a földrajzi viszonyok. A törekvések és a gondolkodás ebbe az irányba is megindult. A
regionalitásban tehát - mind a piaci lehetőségeket mérve, mind a piac működtetése és a
fogyasztói, végfelhasználói árak érdekében - úgy gondolom, hogy borzasztó nagy tartalékok
vannak, amely irányba el kell indulni, és az energiastratégia ezt is javasolja.

Az atomenergia kérdésével kapcsolatban én úgy gondolom, hogy itt valami félreértés
lehet, mert ahogy az anyagot megnézem, folyamatosan úgy látom, hogy 2020-25 között
épülne az első új blokk, és 25-30 között a második új blokk, akárhogy olvasom az anyagot,
tehát mindenképpen a 2020-2030 közötti időszakban lenne mind a két blokk vagy a
2000 megawattnak a helye. Az energiastratégiában felvetődik az a kérdés is, hogy ha azt a két
blokkot üzembe helyezzük, akkor egy átmeneti időszakra ugyan 60 százalék környékére nőne
az atomerőművek által termelt villamos energia mértéke, viszont a paksi jelenlegi 1-4. blokk
leállítását követően gyakorlatilag az atomenergia ugyanazon a szinten maradna, és ugyanazt a
részarányt képviselné, mint azt képviseli napjainkban.

Hogy mi lenne annak a hatása, ha a megújulók területére költenénk azt a forrást, amit
ma atomenergiára költünk, ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy a szcenáriók erre
megfelelő választ adnak, ugyanis a szcenáriókban pontosan ezeket a kérdéseket is taglaltuk.
Az optimalizáció három kérdést tárgyalt: egyrészt a beruházások költségigényét, másrészt az
elérhető szén-dioxid-kibocsátáscsökkentést, harmadrészt pedig az e szcenáriók mellett
elérhető foglalkoztatásnövekedési vagy -javítási igényt. Az optimumot e három tényező
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alapján próbáltuk meg felvázolni, és mindhárom szcenáriónál ez a háttérszámítás, ezért
utaltam a háttérdokumentumok fontosságára, mert ezek az adatok ott mindegyik megtalálható.

Jelen pillanatban a kapcsolt hővel termelők támogatásának kidolgozása folyamatban
van, viszont a stratégia egyértelműen állást foglal abban, hogy támogatni kívánja a megújulók
által termelt hőt, és a támogatási rendszer a konkrét cselekvési tervben és a végrehajtási
programokban így lesz meghatározva. Úgy gondoljuk tehát, hogy a továbbiakban, ha a
fogyasztás jelentős bővülésével nem számolhatunk, akkor nem támogatandó azoknak a
megújulóknak a további bővítése, amelyek szabályozási problémát okozhatnak a
villamosenergia-rendszerben, a hőenergia-termelésben viszont feltétlenül, és a KÁT
átdolgozása most pontosan a hőenergia-termelést fogja célul kitűzni.

Alelnök úrnak a kérdései: azt hiszem, hogy a növekedésben való gondolkodásra
választ adtam. Az árpolitikában rendkívül komoly kérdés az, hogy az egyetemes
szolgáltatásban részt vevők és az ezen kívül lévők mellett a piaci szereplők versenyképességét
biztosítani tudjuk, azonban úgy gondoljuk, hogy ezt a piaci liberalizáción és úgy a
gáztőzsdén, mint a villamosenergia-tőzsdén keresztül, mint egy eszközön keresztül fogjuk
tudni elérni, tehát ezeket a lépéseket tesszük most meg. Úgy gondoljuk, hogy az árpolitikában
egyszer a jövőben - amint a gazdasági válság elmúlik - érdemes lesz azon elgondolkozni,
hogy a lakosság egyetemes szolgáltatásra jogosult részén belül ki legyen konkrétan a
támogatotti réteg. Ezzel kapcsolatosan Európában is megindult a gondolkodás, irányelvek
összeállítása van most jelen pillanatban folyamatban, hogy a kiemelt, egyetemes szolgáltató,
mint fogyasztó, tehát ki az a támogatandó, védendő fogyasztó, akit az egyetemes szolgáltatási
körbe célszerű lenne bevonni. Ennek definíciójáról most folynak a viták európai szinten is.

A közlekedésnél egyet tudok érteni azzal, hogy jelen pillanatban pazarlás található az
energia területén; úgy gondolom, hogy ezek a törekvések majd a közlekedési stratégiában
találnak megoldásra. Ebben a kérdésben is konzultációkat folytatunk a társállamtitkársággal,
mivel házon belül van. Úgy gondoljuk, hogy egyrészt vannak technológiai eszközök, másrészt
vannak jogszabályi eszközök, amelyekhez tudunk majd nyúlni itt a pazarlás megakadályozása
érdekében. A tömegközlekedésnek mindenképpen nagyon fontos szerepet kell játszania, és
ezen belül a vasútnak is. A nagyvárosokon belül természetesen a vezetékes közlekedés - a
troli-, villamoshálózatok modernizációjával és esetleges bővítésével, illetve majd
későbbiekben a biogáz alkalmazásával szintén a tömegközlekedésen belül -, úgy gondolom,
hogy majd cselekvési terv szintjén fog az energetika részéről becsatlakozni.

Schmidt Csaba képviselő úr kérdéseire. Mi úgy gondoljuk, hogy az energiaigények
reális becslésénél igyekeztünk kellően reális képet felvázolni, és ahhoz, hogy a kormányzat be
tudja tölteni az ellátás biztonságában betöltött szerepét, némi konzervativizmusra is szükség
van; úgy gondoltuk, hogy ez a kettő ötvöződik ebben az anyagban és abban a fejlődési
pályában, amit felvázoltunk. Mint mondtam - ezt még egyszer szeretném hangsúlyozni -, lehet
csökkenési pályával, lehet stagnáló pályával számolni, de az ellátás biztonságáért a
felelősséget ma az állam látja el, és ezen a felelősségen egy módon lehet csökkenteni, ha az
energiatermelést diverzifikáljuk az ellátási területen belül.

Éppen a tegnapi tárgyalásunk során jelezte az olasz államtitkár úr, hogy ma
Olaszországban több mint 150 ezer napenergia-szolgáltatót tartanak nyilván, és ezeknek a
kereskedelemmel és a rendszerrel való kommunikációja gyakorlatilag ma már egy olyan
feladatot okoz a részükre, hogy gyakorlatilag követhetetlenné vált a helyzet az ottani
energiahivatal részére. A svájci példát, más európai országok példáját is éppen most
tanulmányozzuk, ahol gyorsan nyitottak, és gyorsan decentralizáltak. Úgy gondolom, hogy
mielőtt a cselekvési tervet összeállítjuk, célszerű lesz feldolgozni ezeknek a tapasztalatait,
aztán megállapítani azt az egészséges arányt, amennyiben a villamosenergia-termelés
centralizációjának és decentralizációjának az aránya kedvező mértékben kerülhet majd
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megállapításra, de nagyon fontos a piac szempontjából, hogy ezt pontosan és jól találjuk el,
egyébként ez komoly működési zavarokhoz tud vezetni.

Úgy gondoljuk, hogy a kibocsátáscsökkentésre az általunk felvázolt szcenáriók
többsége választ ad. Azzal is egyetértünk, hogy a változó energiaipari környezet változását
nem lehet figyelmen kívül hagyni. A közlekedéssel kapcsolatban a megújulók használatát a
tömegközlekedés területén gondoljuk alkalmazhatónak, de ma még ugyanúgy nem lehet azt
megmondani a szakértők véleménye, a nemzetközi tapasztalatok alapján sem, hogy az
üzemanyagcellák vagy a hidrogénhajtás, a villamos energia vagy a biogáz lesz a
közlekedésben a legszélesebb körben alkalmazott megújuló energiaforrás, egy viszont tény,
hogy ezek közül az ágazatok közül bármelyik közlekedési energiaforrás kerül alkalmazásra,
ezeknek az előállításához többletenergiára lesz szükség. Ez csak megint egy érv ahhoz, hogy
vélhetően növekedési pályára leszünk kényszerítve.

A villamosenergia-autók alkalmazása mellett egyetlenegy érv szól, ez pedig az, hogy
az infrastruktúra már tulajdonképpen megvan, tehát ha azt úgy alakítják ki, otthonról bárki tud
vételezni áramot, és ennek kiépítése nem szükséges, tehát valószínűleg egy rövid távú
megoldásként vagy egy átmeneti hídmegoldásként - ha valamilyen ütemterv kialakul ezen
belül is a közlekedés átállításával kapcsolatosan - lehet, hogy egy átmeneti megoldás szerepét
fogja eljátszani.

Nagy Andor képviselő úr részére az energiamix kérdésében: úgy gondolom a német
döntés kapcsán, hogy valóban egy pillanatnyi helyzetre egy gyors politikai döntés született.
Ezt most minősíteni nem tisztem; én úgy gondolom, hogy stratégiai döntést olyan helyzetben
kell hozni, amikor a piaci folyamatok beálltak, és e hatásoknak a komplex értékelése lehetővé
válik. Úgy gondolom, hogy Fukushima eseményei hatásainak az értékelése még legalább egy
fél évet, ha nem egy évet fog igénybe venni, amelynek során mind a komplex piaci
értékeléssel, mind pedig a nukleáris biztonsággal kapcsolatos intézkedésekre korrekt válaszok
születhetnek.

Ami a földgáz szempontjából fontos: igen, mindegyik kérdés, tehát a diverzifikáció
fontossága rendkívüli. Az infrastruktúra kérdésében - ami a diverzifikációt elősegítené -
 rendkívül fontos az, hogy az európai kiemelt projektek közül az észak-déli folyosó
megvalósuljon mind a villamos energia, mind a földgáz és a kőolaj területén. Ha az észak-déli
folyosó európai támogatással kialakulhat, ezen keresztül reményünk van arra, hogy az északi
oldalról, lengyel oldalról mind a létesülendő LNG, tehát folyékonygáz-lefejtő állomáson
keresztül, mind pedig a Lengyelországban ma perspektivikusnak látszó palagáz-kitermelésen
keresztül Magyarország diverz gázforrásokhoz juthat. Ez ma még gyerekcipőben jár, az
elemzések és a minták értékelése a palagáz vonatkozásában Lengyelországban most folyik; az
eddigi információk alapján úgy látjuk, hogy palagáz-forrásokkal mind Lengyelországban,
mind Ukrajnában, mind Észak-Afrikában valamikor egy évtized távlatában reális
alternatívaként lehet majd számolni. Az észak-déli folyosóhoz Magyarországnak meg kell
találni a kapcsolódását a déli energiafolyosók összekapcsolásához, amelyben Magyarország
számára a Nabucco-projekt a kiemelt, elsődleges prioritású projekt, azonban mind az útvonal,
mind a forrásdiverzifikációs projektek létrehozását Magyarország támogatja; ez érdekünk,
mivel az ellátás biztonságát mindkettő javíthatja alternatív útvonalként.

A harmadik kérdés pedig, ami a rendszernek szintén aktív eleme, délnyugati irányból
egy szintén likvid, folyékony földgázlefejtő állomás létesítése valahol az Adria partján. Így
akkor Magyarország gyakorlatilag három olyan alternatív ellátási útvonalhoz jutna, ami
részben a piacok fokozott likviditását jelentené Magyarországon, részben pedig olyan ellátási
alternatívát jelentene, ami az ellátásbiztonságot jelentős mértékben javítaná, úgyhogy a
törekvéseink az energiastratégia szintjén is a régió stabilitásának és ellátásbiztonsági
fokozásának jegyében fogalmazódtak meg.
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Törekszünk arra, hogy a szén és a lignit, mint olyan, megmaradjon továbbra is egyfajta
stratégiai tartalékként. Úgy gondoljuk, hogy ha a szén-dioxid-kibocsátásban a
széntechnológiák, a karbontechnológiák valamilyen áttörést hozhatnak az elkövetkezendő 10-
15-20 évben, akkor ne maradjon kihasználatlanul az az egyedüli hazai forrás, ami ma még
rendelkezésre áll. Úgy tudjuk, hogy 150-200 évre elegendő tartalék van ma lignitből, aminek
az energetikai hasznosítása kézenfekvő, viszont azt meg kell várni, amíg a tisztaszén-
technológiák és az algatechnológia elterjed - úgy gondoljuk, hogy ez is egy érdekes kísérlet
lehet, tehát egy pilotprojektet mindenképpen megér -, hogy lássuk azt, hogy összességében a
technológiának milyen alkalmazhatósága lehet, és milyen árszinten tud belépni a technológia
a szén alkalmazásában.

A biomasszáról beszéltünk. A geotermiával kapcsolatban: a visszasajtolás kérdését
fontosnak tartjuk, tehát a hazai vízbázisok védelme - mint ahogy azt képviselő úr is említette -
, a föld, a víz és az energia, ezek a kulcskérdések. A víz terén a geotermiáknál ügyelnünk kell
arra, hogy hazai vízbázisok víztestét ne veszélyeztessük, tehát a készletek ne változzanak,
ezért a sajtolást, a visszasajtolást folyamatosan egy komoly feltételnek tartjuk, és úgy
gondoljuk, hogy geotermikus projekt úgy valósulhat meg, ha az visszasajtolással párosul.
Magyarország perspektivikus ebből a szempontból ezen a területen is, mert nemcsak a
hőtermelésre, de úgy gondoljuk, hogy a villamosenergia-termelésre is alkalmas paraméterű

gőzt lehet a föld mélyéből előnyerni, úgyhogy ezzel kapcsolatos pilotprojektek szintén indulni
fognak a stratégia életbelépését követően.

A szélerőműtenderrel kapcsolatban természetesen lesz további bővülés, ahogy az
energiastratégia is előírja; itt a meglévő kapacitásoknak az 1100 megawatt környékére való
kibővítése kerül majd szóba. Természetesen azt folyamatosan mellé kell tenni, hogy az ezzel
kapcsolatos rendszerszabályozási tartalékot a rendszernek biztosítania kell, tehát az ehhez
szükséges tartalékkapacitást a rendszernek be kell építenie.

A tömegközlekedésnél a Magyarországon gyártott buszok alkalmazását és használatát
és általában a magyar ipar előrelendítését minden energetikai fejlesztésnél elsődleges célnak
gondoljuk, és ez cselekvési terv szintjén meg is fog jelenni.

A hidrogénakkumulátorral kapcsolatban, ami magyar fejlesztés, van információnk,
úgyhogy ott is el fogjuk kezdeni a tárgyalásokat a fejlesztéssel kapcsolatban. Úgy gondoljuk,
hogy a közlekedésben sok áttörés lesz várható; a jövőben a jelenlegi folyékony
szénhidrogének alkalmazása terén egy áttörés várható. Ebben szeretném kiemelni azt is, hogy
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az idén támogatta, hogy mind az öt magyar csapat részt
vegyen azon a vetélkedőn, ahol magyar egyetemi csapatok kis fogyasztású motorokkal hajtott
járműveikkel több mint 2000 kilométert tettek meg 1 liter üzemanyag felhasználásával. Úgy
gondoljuk, hogy az ilyen jellegű fejlesztések a jövőben a szakemberképzésben komolyabb
szerepet is kaphatnak, és a magyar innovációnak van helye a jövőben az energetikában is.

Jávor Benedek úr kérdésére: a Vértesi Erőművet, mint technológiát, ki szeretnénk
venni a rendszerből, viszont itt egy hatékonyabb kazán alkalmazásáról lenne szó, de magának
a szénnek, a szénfillérnek a felhasználását, mint lehetőséget, mindenképpen szeretnénk
fenntartani, nem arról van szó, hogy a korábbi, nem hatékony erőművet tartanánk fenn.

A bioüzemanyagokkal kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy ennek majd cselekvési terv
szintjén kellene megjelennie a későbbiekben. Az első generációs üzemanyagok
tulajdonképpen tévút, tehát azt hiszem, hogy ez egy szabályozási feladat lesz majd, hogy az
első generációs üzemanyagokról miként térjünk át a második generációs üzemanyagok
alkalmazására. Úgy gondolom, hogy a stratégia ezen belül kiemelten kezeli a bioüzemanyag
alkalmazását, és ennek lehetőséget ad a jövőben. A biogázról beszéltem, a vasút fejlesztését
szintén említettem. Úgy gondoljuk, hogy a közlekedésben és az energetikában is - mint az a
két legnagyobb terület, amely szén-dioxid-kibocsátásban a legnagyobb részt képezi - nagyon
komoly infrastrukturális fejlesztésekre kell számítani az elkövetkezendő évtizedben.
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A finanszírozással kapcsolatban: én úgy gondolom, hogy nem a stratégia szerepe,
hogy milyen forrásokkal kívánja megoldani az energetikai bővítéseket, én úgy gondolom,
hogy a piaci folyamatok fogják tudni majd szabályozni, hogy milyen források milyen
költséggel és milyen piaci áron, milyen stádiumba fognak tudni belépni a piacra, és ehhez
esetenként milyen támogatási mechanizmusokra lesz szükség. Várjuk mi is azt, hogy az EU-
ból az intenzívebb támogatási mechanizmusok végre rendelkezésre álljanak, és erre készül a
kormányzat, hogy ezek maximális kihasználásában részt vegyünk.

Magyarországra csövön érkezik a munkanélküliség: ez így van, az ország
energiakitettsége rendkívül nagy. Saját erőből gyakorlatilag a lignit az egyetlen, amit elő

tudunk állítani, még némi vízenergia-potenciál, ami saját készletként még felhasználható
lehet, ezen túlmenően, kérdéses az, hogy milyen árszinten, de valamikor még talán az urán is
még bejöhet a képbe, más forrásunk gyakorlatilag nincs ezen túlmenően, csak a biomassza az
egyetlen forrásunk, ami itt említésre került, ami felhasználható lehet. Úgy gondoljuk viszont,
hogy a hulladékhasznosítás terén a szennyvíz hasznosításában, a száraz maradékok
hasznosításában még komoly kvázi megújuló forráslehetőség van, aminek a kiaknázására
szintén tervezzük, hogy pilotprojekteket indítunk. Ezt a hőtermelésben mindenképpen
célszerű lenne majd hasznosítani, vagy a közlekedés számára energiaforrás biztosításában.

Barnaszéntelepek. Több kérés is érkezett már a minisztérium felé, és több ilyen
perspektivikus projekt is megfogalmazódott, ami földfelszín alatti szénelgázosítási
technológiákra épülne. Ezeket a projekteket jelenleg vizsgáljuk. Az elsődleges cél az, hogy
megvizsgáljuk azokat a nemzetközi tapasztalatokat, amelyek eddig rendelkezésre állnak. Itt a
technológiának egyetlenegy bizonytalansági tényezője lehet: nehogy a földfelszín alatt azok a
rétegek, amelyeket kitermelésre szánunk, úgy begyulladjanak, amely folyamatot utána
megállítani nem lehet. Amint a technológia száz százalékos bizonyossággal demonstrálható,
úgy gondolom, hogy abban a pillanatban ebben a kérdésben is azoknak a kisebb telepeknek,
amelyeket a mélytechnológiával, bányászati technológiával a felszínre hozni nem gazdaságos,
viszont ezekkel a technológiákkal elképzelhető, hogy hasznosítani lehet, meg fogjuk vizsgálni
ennek egyrészt a piacképességét, másrészt a technológiai megvalósíthatóságát. Ezzel
kapcsolatban most is vizsgáljuk az elsősorban Dél-Magyarország területén lévő területeket, és
úgy gondolom, hogy a kezdeti tapasztalatok után várható, hogy itt is áttörés lehet.

Központi állami koordináció a helyi erőművek telepítésében. Itt úgy gondoljuk, hogy
az energiastratégia szintjén is az a megállapítás, miszerint a biomassza-hasznosítás
hatásterületeit 20-30 kilométeres rádiuszban lehet megállapítani, ez alapján országos szinten
tudjuk koordinálni azt, hogy hol, milyen hasznosítási lehetőségek és milyen hatásterületek
kapcsolódhatnak egymással; elkerülendő azt, hogy átfedések legyenek a különböző területek
között. Igen, lehet ezt országos szinten koordinálni; ezzel kapcsolatban cselekvési terv
szintjén fogjuk majd megfogalmazni azokat a feladatokat, ami ehhez a regionális
koordinációhoz kapcsolódik.

Hidrogéntechnológiában is gondolkodunk, azért mondtam, hogy egyelőre
bizonytalanok vagyunk abban, tehát egyelőre ma még szakértői szinten nem látható az, hogy a
hidrogén lesz a villamos energia közvetlen hasznosítása vagy a gáz; a négy változat közül
nem tudom még, hogy melyik technológia lesz. A hidrogéntechnológiában is látunk fantáziát,
a hidrogéntechnológiához viszont úgy gondoljuk, hogy 800 fokon a termikus vízbontás az
egyetlen olyan lehetőség, ami ma még a leggazdaságosabban tud hidrogént előállítani. Lehet,
hogy bejön valami alacsonyabb hőmérsékletű technológia is, vagy nagyobb mennyiségben,
ipari alkalmazásban olyan biotechnológia, ami hidrogén előállítására lesz képes, de ma ez
még egyelőre nem látszik, tehát úgy gondolom, hogy ez az út ma nagy energiatermelő
egységek mellett képzelhető el, például egy atomerőmű éjszakai völgyidőszakban való száz
százalékos teljesítményen való futtatása mellett hidrogéntermeléssel, de ehhez is eléggé sok
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többletenergia kell, tehát ez a stratégia kapcsán ismét egy újabb tényező, ami a növekedési
pálya mellett szól.

Fejér Andor úr kérdésére, miszerint az élőmunkaigény kihasználatlan, úgy gondoljuk,
hogy az a termőterület, ami ma hasznosításra kerül - akár energianáddal vagy egyéb
energiaültetvényekkel - még növelhető is. Amit szeretnénk elkerülni - ez az energiastratégia
szintjén is megfogalmazódott -, hogy az energetikai célú hasznosítás és az
élelmiszerellátásban szükséges területek hasznosítása között ne legyen semmiféle konfliktus,
tehát ez elsődleges cél, ezért az energiastratégiában és a Vidékfejlesztési Minisztériummal
közösen dolgozunk a munkahely-teremtési koncepción, úgy, hogy ebben ütközési felület ne
legyen a két terület között.

FEJÉR ANDOR (Fidesz): A kérdésem elsősorban a szalma, kukoricaszár,
napraforgószár biomassza hasznosítása.

KOVÁCS PÁL energetikáért felelős helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Együtt dolgozunk a VM-mel ezen a kérdésen. Egyetlenegy kérdést kell
mindig megfontolni, amikor energetikai célú hasznosításról beszélünk, hogy az a
szárazanyag-tartalom, ami a talaj termőerejének fenntartásához szükséges, az visszakerüljön a
termőföldbe, ez az az egyetlen tényező, tehát az energetikai célú hasznosítást nem szabad úgy
elengedni, hogy az esetleg a termőképesség fenntartását veszélyeztetné.

Köszönöm szépen még egyszer a kérdéseiket, a lehetőséget, hogy itt ismertethettük a
jelenlegi aktuális kérdéseket és kifejezetten az energiastratégiával kapcsolatos álláspontokat.
Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Én is nagyon szépen köszönöm. 9 órakor kezdtük, és elmúlt 11 óra. Volt
olyan pillanat a mai napon, amikor az albizottság létszámát tekintve majdnem száz
százalékkal vett részt a ezen az ülésen, egyetlenegy tagunk hiányzott. Ez pontosan jelzi a téma
iránti érdeklődést. Jól tudjuk, hogy az országgyűlési képviselők, bizony, elég elfoglaltak,
mégis szántak erre időt; ez pontosan azt mutatja, hogy milyen fontos ez a kérdés.

Egyetlenegy mondatot szeretnék hozzáfűzni. Nem dőlt el, hogy milyen legyen a
támogatás: hallottuk, hogy milyen irányú legyen a támogatás. Nekem az a véleményem, hogy
azt kell támogatni, aki az energiafelhasználást valamilyen úton-módon csökkenteni tudja.
Például az egyedi fűtéseknél meglévő, általában alacsony hatásfokú kazánok kondenzációs
kazánra való leváltását kellene valamilyen állami szinten támogatnunk, és azt gondolom, hogy
ugyanilyen módon támogatnunk kellene a lakás- és épületszigeteléseket is a jövőben; ez
bizony véleményem szerint egy minimum 30 százalékos megtakarítási potenciált jelent.

Szeretném elmondani, hogy az albizottsági üléseken nem kötelező a
jegyzőkönyvvezetés, éppen ezért szeretném a bájos jegyzőkönyvvezetőnek megköszönni a
kitartó munkát; általában ketten szokták ezt a feladatot végezni, és ő egyedül végezte egész
idő alatt. Azt szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, hogy meg fogjuk küldeni a
társalbizottságoknak a mai ülésünk jegyzőkönyvét, ami előreláthatólag péntekre készen lesz.
Azt is szeretném elmondani, hogy úgy látom, hogy ezt a témát megéri részleteiben is kifejteni,
ezért szeretném elmondani, hogy szeptembertől várható, hogy havonta egy-egy alkalommal
ebben a témában egy-egy részlet kifejtésére lehetőséget fogunk adni, és persze ehhez kérjük a
minisztérium támogatását is.

Mindenkinek szeretném megköszönni a részvételt, a kérdéseket, és nagyon szépen
köszönjük a válaszokat. Nagyon örülünk annak, hogy az energiastratégia készen lett. Azt
gondolom, hogy ez egy olyan keret, amelyet szép lassan kell majd kitöltenünk; ebben
mindenkinek meglesz a maga feladata, az albizottság is el fogja végezni azt a munkát, amely
ennek a keretnek a kitöltésében rá vár.
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Egy meghívót szeretnék még itt tolmácsolni a jelenlévőknek. A holnapi napon,
szerdán, 9 órától a Parlament Gobelin-termében „a nemzeti és regionális stratégiák
hatékonysága a kelet- és közép-európai országokban” címmel egy konferencia lesz, ahova
mindenkit nagyon nagy szeretettel várnak az én információim szerint. Végezetül pedig a mai
napra még egyszer köszönöm a részvételt. Ezzel a mai ülésünket bezárom. Köszönöm szépen.
Jó munkát, szép napot kívánok!

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 10 perc)

Koncz Ferenc
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina


