
ü	Mim _ ;im	im _ u~n

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELÓ
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Képviselőcsoportja

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Energia megtakarítási programok, alternatív energiaforrások. Mi várható jövőre?"
címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Dr. Csillag István gazdasági
és közlekedési miniszterhez . A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter úr!

Önök űj adóról döntöttek, a parlament kormánypárti többsége pedig meg is szavazta azokat .
Így például, csak az energiaadóból 11 Mrd Ft bevételre számít a kormány . Tudjuk azt is, hogy
vészesen nő az ország gázfogyasztása a kapacitásokhoz képest . A gázfogyasztás növekedési
ütemének csökkentésére, ill. a fogyasztós csökkentésére két módon van lehetőség . Az egyik,
hogy támogatjuk azon programokat, amelyek az energiahatékonyság irányába mutatnak,
magyarul segítünk abban, hogy nem pazaroljuk az energiát, hanem kevesebb energiával érjük
el ugyanazt a teljesítményt, mint korábban . A gondolat nem új keletű, talán Miniszter Úr is
emlékszik a régi jelszóra : KEVESEBB IS ELÉG. Az energiaadó bevezetésének egyetlen
elfogadható érve, ha az így befolyt összeget teljes egészében energiahatékonysági
programokra fordítjuk .

Sajnálattal látom, hogy a minisztérium költségvetésében erre a célra, az energiaadó várható
összegének mindösszesen egy negyede szerepel . Kérdezem,

Tisztelt Miniszter úr!

Ön szerint helyénvaló ez? Ön is tudja, hogy jóval nagyobb összeg is kevés lenne, hiszen
az idén már nyáron bejelentették, hogy kiürült a kassza .

- Egyetértene-e Miniszter úr azzal, ha a pályázati feltételek magasabb támogatási arányt
tennének lehetővé?

Tisztelettel kérdezem Miniszter Urat arról is, hogy összességében a kormány milyen
programokat indít, működtet, amelyek kapcsolatban vannak az energiahatékonysággal?
Mekkora az ezen programokra fordftható teljes összeg?
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írásbeli kérdés



Tisztelt Miniszter úr!

A gázfogyasztás csökkentésének másik lehetséges módja alternatív, megújuló energiák
felhasználása. Ebben a témakörben az országnak nagyon jelentős lemaradása van .

Ezért tisztelettel kérdezem Miniszter Urat :

- milyen programok vannak jelenleg?

- Várható-e 2004-ben a projektek bővítése, milyen támogatási módszert alkalmaz a
minisztérium, és mekkora összeggel, a fenti energiaforrások (termál, szél stb .)
használatának bővítése érdekében?
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