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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Süli János, tárca nélküli miniszter (a Paksi Atomerőmű két új 
blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős) 

Az interpelláció címe: "Milyen kihívásokkal és megoldandó feladatokkal néz szembe a hazai 
villamosenergia-rendszer?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az  emberiség  és  a  bolygónk  megmentése  érdekében  nem  lehet  elégszer  elmondani,  hogy
napjainkban  a  klímaváltozás  nagyon  súlyos  következményekkel  jár,  amelyek  az  életünk  szinte
minden területén  jelentkeznek.  Bolygónk jövője,  a  klímaváltozás  súlyosabb következményeinek
elkerülése,  mérséklése  érdekében  sorsdöntő,  hogy  minél  előbb,  minél  alacsonyabb
átlaghőmérsékleten  kell  megállítani  a  bolygó  légkörének  felmelegedését.  Ennek  rendkívüli
fontosságát egyre több felelősen gondolkozó ország, szakmai szervezet és döntéshozó is elismeri. A
Nemzetközi Energia Ügynökség tavaly novemberben megjelent World Energy Outlook 2019 című
kiadványának  Fenntartható  Fejlődés  Forgatókönyvének  is  egyértelmű  üzenete,  hogy  a  globális
klímavédelmi célok elérése érdekében az atomerőművek és a megújuló energiaforrások részarányát
jelentősen  növelni  szükséges,  miközben  a  fosszilis  erőművek,  különösen  a  szénerőművek
részarányát radikálisan csökkenteni kell.

A Kormány január elején elfogadta az energia- és klímapolitikai stratégiai dokumentumait, amelyek
példaértékűek  lehetnek  más  országok  számára  is,  hiszen  2030-ig  a  hazai  villamosenergia-
termelésünk 90 százaléka klímabarát lehet alapvetően a Paks II. Atomerőmű megépítésének és a
naperőművek jelentős fejlesztésének köszönhetően. Ez a két áramtermelési mód a klímavédelmi
célok  elérésében  nem  egymást  kizáró,  hanem  egymást  támogató  technológia,  hiszen  a  teljes
életciklusra  vonatkoztatva  mindkettő  alacsony  szén-dioxid  kibocsátású.  Hosszú  távon  a
karbonsemleges  hazai  villamosenergia-termelés  az  atomenergia  nélkül  elképzelhetetlen  és
megvalósíthatatlan.



Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a hazai villamosenergia-fogyasztás évek óta növekvő tendenciát
mutat. 2019-ben soha nem látott mennyiségű villamos energiát fogyasztottunk, miközben az import
részaránya éves szinten közel 28 százalék volt, de egyes időszakokban elérte az 58 százalékot is.

Tavaly  a  történelmi  mértékű  villamosenergia-fogyasztás  mellett,  december  5-én  újabb
rendszerterhelési csúcs is született 7105 megawattos értéken, amelyből az import 2402 megawatt
volt. Ez pedig egyértelműen azt mutatja, hogy Magyarország nagyon kiszolgáltatott helyzetben van.
Alapvető  nemzeti  érdekünk,  hogy  az  ellátás-  és  nemzetbiztonsági  kockázatok  csökkentése
érdekében mérsékelni tudjuk az import mennyiségét.

Tisztelt Miniszter Úr!

Magyarország  számára  is  létfontosságú  a  klímavédelmi,  a  versenyképes  és  az  ellátásbiztonsági
céloknak  is  megfelelő  villamosenergia-rendszer  megléte.  Mindezekre  tekintettel,  tisztelettel
kérdezem Miniszter Urat:

-  Melyek  a  legfontosabb  energia-  és  klímapolitikai  célkitűzések,  kihívások  és  megoldandó
feladatok? 

- Mennyire álltak rendelkezésre a tavaly december 5-i újabb rendszerterhelési csúcs idején az egyes
hazai villamosenergia-termelési módok? 

Várom Miniszter Úr megtisztelő válaszát!
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