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Dr. Schmitt Pál
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánunk feltenni

Dr. Fellegi Tamá s
nemzeti fejlesztési miniszter úrna k

„Milyen intézkedéseket kíván tenni az energiahatékonyság növelésével kapcsolato s
vállalásaink teljesítése érdekében?”

címmel .

Kérdésünkre írásbeli választ kérünk a Miniszter Urtól, azért tő le, mert e tárgykörben a

Kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Úr !

A Fidesz-kormány programjának 1 .4. pont utolsó bekezdése az alábbiakat tartalmazza :

„Egy országos energiahatékonysági program fellendítené az épít őipart, évente a

lakásállomány 10%-ának felújítása 80 000 építőipari munkahelyet teremtene és ez a

befektetés az országnak kevesebb, mint 10 év alatt megtérülne, továbbá

környezetvédelmi vállalásainkat is megoldaná .”

Magyarországon a lakossági energiafelhasználás a hazai mintegy 4 millió lakásba n

hozzávetőlegesen 400 PJ/év, ahol az átlagos energiafelhasználás -100 GJ/lakás . Egy

lakás energiahatékonysági felújítása átlagosan 20-30 % megtakarítást eredményezhet a

primer energiafogyasztásban, ami tehát (az optimistább 30 %-kal számolva) -30 GJ /

lakás .



Az EU felé tett környezetvédelmi vállalásaink teljesítésére 2020-ra összesen kb . 244

PJ/év megtakarítást kell elérni, ami az előzőek szerint kb . 8 millió lakás (vagyis a haza i

lakások kétszeresének) felújításával lenne elérhet ő . Mindez tehát azt jelenti, hogy

önmagában lakásfelújításból a környezetvédelmi vállalásoknak mintegy fele teljesíthet ő

- az összes hazai lakás felújítása esetén . Ennek beruházási költsége lakásonként -3 M

Ft, az összes hazai lakás felújításának a költsége tehát -12 000 Mrd Ft lenne, ez

Magyarország egy év alatt megtermelt GDP-jének mintegy fele .

A Fidesz-kormány programjában szereplő fenti állítás tehát — véleményünk szerint —

önmagában nem nyújt megfelelő megoldást az energiahatékonyság növelésével

kapcsolatos vállalásaink teljesítéséhez .

Mindezek alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XX. törvény

27. §-ában biztosított jogunkkal élve a Magyar Köztársaság Országgy űlésének

Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-a alapján az alábbi

kérdéseket intézzük Önhöz :

1. Milyen mértékű forrást kíván fordítani az energiahatékonyság növelését célzó

beruházások támogatására?

2. Ön szerint milyen számításokon alapul a Fidesz-kormány programjában szerepl ő

fenti állítás?

3. Hogyan teljesülhetnek a Fidesz-kormány programjában szerepl ő , fent idézett

állítás alapján Magyarország energiahatékonysággal kapcsolatos vállalásai ?

4. Mekkora mértékű forrás lenne Ön szerint elegendő Magyarország

energiahatékonysággal kapcsolatos vállalásainak teljesítéséhez ?

5. Milyen mértékű forrást tervez fordítani a tulajdonosi joggyakorlása alá tartoz ó

társaságok, illetve az irányítása alá tartozó intézmények energiatakarékos

működésének javítására ?

6. Tervezi-e kezdeményezni az Európai Unió fejlesztési forrásainak

energiahatékonysági célokra történ ő átcsoportosítását? Ha igen, mely fejlesztési

források terhére, és milyen mértékben?
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7. Tervezi-e az Európai Unió következő költségvetési időszakában önálló

energetikai, energiahatékonysági operatív program indítását ?

8. Milyen támogatási intenzitásra lehet számítani az energiahatékonyság javításá t

célzó pályázati rendszerben ?

Tisztelettel várjuk válaszát !

Budapest, 2010 . július . . . .

Kovács Tibor

országgyűlési képviselő
MSZP

orváth Csaba

országgyűlési képviselő

MSZP
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