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XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    [5
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és
kiadások]

      [1 Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése] [106 688,4] 
/-106 688,4 f.

kiadás/
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XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 
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Közreműködő szervezetek közhasznú 
tevékenységének támogatása

      3
Épületenergetikával és energiahatékonysággal 
összefüggő feladatok ellátása

[136,5] 106     824,9
/+106 688,4 m.

kiadás/

Indokolás 

Jávor Benedek, Párbeszéd EP képviselője által kezdeményezett és többekkel megalkotott Zöld
Magyarország  –  energia  útiterv  című,  2050-ig  előretekintő  energiakoncepció  1,5-2  millió
lakóépület felújításával, az elektromos autózás és a hőszivattyúk nagyarányú elterjedésével és a
tudományosan megalapozott  megújulóenergia-potenciálokkal  kalkulál.  Azzal számol,  hogy az
alkalmas  területek  2  százalékára  kerülnek  szélerőművek,  illetve  a  könnyen  kiaknázható
napenergia-mennyiségnek a 19, a szélenergia-potenciálnak pedig a 13 százalékát hasznosítjuk,
de 2050-re így is a nap és a szél adná a teljes energiafelhasználás több mint felét. Közben az
atom  a  meglévő  reaktorok  elöregedésével  fokozatosan  kikerül  a  rendszerből,  a  fosszilis
energiahordozók szerepe 20 százalék alá csökken, és Magyarország nettó áramexportőrré válik.
A végeredmény egy olyan energiarendszer lenne, amely nyáron energiát exportál, télen pedig a
jelenleginél kevesebbet importál, a végső költségmérlegét tekintve pedig jóval olcsóbb, mintha
új atomerőművet építenénk.

A kormány  által  erőltetett  paksi  bővítést  drágának,  fölöslegesnek  és  elhibázottnak  tartjuk.
Magyarország számára nem az orosz hitelből, orosz technológiával épülő, orosz üzemanyagot
használó (és így az Oroszországtól való egészségtelen függőségünket egy újabb fél évszázadra
bebetonozó) atomerőmű-építés, hanem az energiapazarlás megszüntetése és a tiszta, biztonságos
zöldenergia  alkalmazása  jelenti  a  kívánatos  irányt.  Immár  az  Orbán-kabinet  is  kénytelen
beismerni,  hogy  az  új  paksi  blokkokat  csak  jelentős  állami  támogatások  árán,  az  áramár
megemelésével lehetne megvalósítani – mi a közpénzeket inkább a lakások hőszigetelésére és
fűtéskorszerűsítésére, napelemekre és hőszivattyúkra költenénk, hogy itthon teremtsenek jobb
életet és több munkahelyet.

Egy Századvég-tanulmány szerint a pazarló magyar energiafelhasználásban „másfél Paksnyi”
energia-megtakarítási  lehetőség  van.  Ez  azt  jelenti,  hogy  az  energiahatékonyság  átfogó
növelésével  kiváltható  lenne  a  tervezett  paksi  bővítés.  Ha  az  új  atomreaktorokra  szánt
ezermilliárdokat  inkább  az  otthonok  hőszigetelésének,  a  nyílászárók  cseréjének,  a  fűtés
korszerűsítésének,  a  napelemes  és  hőszivattyús  energiarendszerek  kiépítésének  támogatására
fordítaná a kormány, akkor az irdatlan összeg nem tűnne el a magyar és az orosz politika közeli
nagytőke zsebében, hanem teljes egészében a magyar gazdaság fejlődését, magyar munkahelyek
teremtését szolgálná, és még a válságövezetekbe is eljutna, hiszen az energetikai modernizációra
mindenütt  van  igény.  Ez  lehetne  a  rendszerváltás  utáni  Magyarország  legnagyobb  és
legeredményesebb gazdaságfejlesztő projektje,  ráadásul így a pénzt is sokkal nehezebb lenne
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ellopni, mint egy teljességgel átláthatatlan atomerőművi beruházásnál.
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