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Tisztelt Képviselő úr!

Az Országgyűlés Házszabálya 91 .§-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint
hozzám intézett „Energia megtakarítási programok, alternatív
energiaforrások . Mi várható jövőre?" című, K/8013 . számú írásbeli kérdésére
a következő választ adom .

Képviselő Or kérdéseire válaszolva előrebocsátom, hogy teljes közöttünk az
egyetértés abban, hogy az energiahatékonyság javítására, a megújuló
energiaforrások növelésére indokolt lenne magasabb keretek biztosítása, de
mint azt Képviselő úr is tudja, ennek határt szab a költségvetés terhelhetősége .
A 2004 . évi szigorítások ellenére sikeresnek tekinthetem erőfeszítéseinket,
melyek célja a 2003 . évi keretek legalább szinten tartása, illetve esetleges
növelése volt .

2004 . évben a Minisztérium által kezelt Energiafelhasználási Hatékonyság
Javítása Célelőirányzaton belül 2,25 Mrd Ft áll majd rendelkezésre a fenti célok
ösztönzésére. Ez a keret kétségtelenül alacsonyabb, mint a 2003 . évi volt,
éppen ezért eleve tervbe vettünk 500 MR előzetes leterhelést a 2005 . évi
forrásaink terhére, ezzel is növelve a 2004 . évi lehetőségeket .
Minden programot megindítunk, ami 2003-ban működött, de az egyes
programpontok EHJC részkeretei még így is kissé alacsonyabbak, mint a 2003 .
évi részkeretek voltak .

Kedvező változást jelent viszont az, hogy az EU Strukturális Alapjainak a
támogatása segítségével a Környezetvédelem Infrastrukturális Operatív
Programján (KIOP) belül további támogatásokat nyújtunk az
energiahatékonyság javítását, a megújuló energiahordozók növelését célzó
beruházásokhoz . A KIOP-on belül hozzávetőleg 1,7 Mrd Ft fog rendelkezésre

K/8013/í .

Gazdasági és
Közlekedési
Minisztérium

1055 Budapest, Honvéd u . 13-15 . telefon: +36 1 374 2840, +36 1 374 2880
postacím : 1880 Budapest, Pf . 111 . telefax: +36 1 269 3485



2

állni pályázati célokra, amiből 1,3 Mrd Ft az EU-ból származó támogatás .
Ebben a programban nagyobb, 125 MFt feletti projekteket fogunk támogatni és
az egyes területeken eltérő mértékűek lesznek a támogatások . Egy-egy projekt
maximális támogatása a KIOP energetikai programjában 300 MFt lehet, ami
lényegesen meghaladja az EHJC terhére indított pályázatok 2003 . évhez
képest változatlan mértékű maximális támogatásait .

A 2004. évi pályázatok támogatására így közel 4,5 Mrd Ft fog rendelkezésre
állni, amit több mint 1 Mrd Ft-tal magasabb, mint a 2003 . évi összkeret volt .

Bízom abban, hogy a pályázati rendszer 2004-ben is az előző évekhez hasonló
sikerességgel és jó eredményekkel működik majd és eredményesen segíti elő
az energiahatékonyság javítását, a megújuló energiaforrások részarányának a
növelését .

Kérem Képviselő Urat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék .

Budapest, 2003 . december,,
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