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Az Országgyülés Házszabálya 91 . §-a alapján hozzám intézett „Milye n
intézkedéseket kíván tenni az energiahatékonyság növelésével kapcsolato s
vállalásaink teljesítése érdekében?” ~fD, K/842. számú írásbeli kérdésére az
alábbiakról tájékoztatom :

Elöljáróban le kell szögezni, hogy a kérdését sokan joggal tehették volna fel a
kormányváltást megelőző időszakban, hiszen a második Gyuresány-kormány
megalakulása éta ismertek az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az
energetikai szolgáltatásokról szóló 2006/32/EK követelményei, amelyek szerint a
tagállamoknak 2016-ig évente 1 %-kal csökkenteni keli az emisszió-kereskedelem
hatálya alá nem tartozó ágazatok energiafelhasználását. Elkészült ugyan a műszaki
tartalmát, intézkedéseit tekintve elfogadható Nemzeti Energiahatékonysági
Cselekvési Terv, azonban a terv megvalósításához szükséges anyagi és ember i
erőforrásokat nem biztosították . Az Európai Tanács 2007 . márciusi határozata 2020 -
ra az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20 %-os csökkentése, a megújul ó
energiahordozók részarányának 20 %-ra növelése mellett indikatív célként 20 %-o s
energia-megtakarítást is előirányzott. A megnövekedett elvárás nyomokban sem
tükröződött a kormányzati döntésekben .

A feltett kérdések az előzőek szerint ma is aktuálisak, ránk maradt az
energiatakarékosság tényleges tervezése, koherens és megalapozott program
kialakítása és végrehajtása.
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A kormányprogramban fogfaltak, azaz évente a lakásállomány 10 %-ána k
felújításával elérhető energia megtakarítás kritikája nem jogos a következők miatt.

Ma a Magyarországon felhasznált összes energia 40%-át az épületeinkben
használjuk el, amelynek mintegy kétharmada a fűtés ás hűtés számfájára irhatű . Az
épületeink a legnagyobb CO2 kibocsátók . A kormány-program egy országos
energiahatékonysági program alatt többek között komplex energiahatékonyságot é s
foglalkoztatást növető, a CO2 kibocsátást csökkentő épitlet feiüjitási progra m
elindítására esz jévastafiot. Ezzel összhangban van az EU energia é$
klímapolitikájával, amely szerint az épületenergetika az egyik fő prioritási területe ,
mert bizonyítottan az a terület, ahol a leghatékonyabban lehet a klímavédelmi célokat
teljesíteni .

A Komplex Épületenergetikai és Ktimavédetmi Program egy olyan koncepciójában új
támogatási rendszer, amely a korábbi rendszerektől független, nem azok
továbbfejlesztése, viszont azokat felváltani hivatott. Az új program egységes
keretekbe kivártja foglalni a fakóépületeket és a középüteteket, az
energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrásokat, a felújítást es az energia

hatékony új építést, a komplex projekteket és a kisebb lépték ű felújításokat. Az
egységes szemléletű rendszeren belül a számításba jöhető projektekkel kapcsolatos
sajátosságokat, a különböző célcsoportok érdekeit áttekintve típuspályázatoka t
tervezünk kidolgozni, amelyek az egységes kereteken belül struktúrájukban,
követelményeikben, az alkalmazandó pénzügyi eszközökben elérnek egymástál ,

A különböző tipuspályázatoknát különböző pénzügyi eszközök, finanszírozás i
megoldások alkalmazását javasoljuk. Ezek a vissza nem térítendő támogatás, a
támogatott hitel, a hitelgarancla és a visszatérítendő támogatás. A kedvezményezet t
ugyan általában a fiulajdonos, de középületek esetén az ESCO kanstrukaidna k
kulcsszerep jut.

A nagy átbocsátóképességfif komplex pályázati rendszer újfajta szervezeti hátteret,
műkődéi mechanizmust igényel, amelynek kialakítása és felállítása - a meglévő
intézményi háttér bázisán, a tapasztalatok felhasználásával - az elkövetkez ő időszak
feladata lesz. Ugyancsak további háttérmunkák folynak a részletes finanszírozás i
modellről, a makrogazdasági hatásokról és a projektek fenntarthatóság i
minősítésérő l .

A program keretében 2011-t6l évente 100 ezres darabszámú hagyományos építésű
é$ panel íakóépütet feíújr ásóra, valamint 20-30 ezer alacsony energiafogyasztású új
otthon építésének támogatására teszünk javaslatot. Az állami és EU-s forrásból
biztosított támogatások, ás az általuk generált ráfordítások évente hozzávet őleg 200
milliárd Ft-ot érhetnek el . A komplex program „életre keltheti” a magyar építőipart és
háttér beszállftölt; évente akár 10 ezer új munkahelyet teremtve az építési terméke k
gyáráéi, valamint a projektek tervezői és kivitelező i, a KKV-k köreiben . A program
végrehajtásával 10 év alatt 10-12 millió tonna CO2 kibocsátás takarítható meg, a
mérséklödő fosszilis energiafelhasználás pedig egyéb környezetkárosító anyago k
kibocsátását is visszafogja. A megújuló épületállomány gyarapítja a nemzeti vagyont
és nem utolsó sorban javítja a településképet és az életmin őséget .
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A makrogazdasági elemzések azt mutatják, hogy a 2020-ig mintegy 2000 Mrd F t
ráfordítás jelentős része megtérül az államháztartás számára a beruházások miatt
növekvő ÁFA, és SZJA bevételek, a szociális hálóra fordított kiadások csökkenése
révén. Csökken a közszféra energiaköltsége is .

Az előző kormány az energiahatékonyság területén nem hozta meg azokat az
érdemi döntéseket, amelyek az ismert követelmények teljesetéshez szükségese k
lettek vQfna, és amelyekre epfthetnenk a további stratégiát, ezért gyakorlatilag újra
kell tervezni az Energiahatékonysági tevékenységet, most kell megalkotni a ter v
finanszírozásának szabályait ás megteremteni a végrehajtás feltételeit. Emiatt
jelenleg csak az általánosság szintjén tehet beszélni a Kormány céljairól és az azo k
eléréséhez vezető irt elemeirő l . A munka előrehaladtával készséggel tájékoztatjuk
Képviselő Urat a részletekről, a konkrétumokról .

Kérem, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjek .

Budapest, 2010. augusztus „ .,.

Üdvözlettel :
zszté,v
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El

Dr. Fellegi Tamik.,,
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