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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: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért felelős miniszter

Az interpelláció címe: "Miért hiányzik a lakossági energiahatékonysági program a kormány 
klímavédelmi akciótervéből?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Aki  Magyarországon  valóban  tenni  szeretne  valamit  a  klímavédelemért,  az  a  lakossági
energiahatákonysággal kezdi: nincs ma biztosabb hatású éghajlatvédelmi intézkedés idehaza, mint
az otthonok hőszigetelése, a nyílászárók cseréje és a fűtési rendszerek korszerűsítése. Ezt 2010-ben,
amikor utoljára választási programot csinált, még a Fidesz is így gondolta. Szó szerinti idézet a
Matolcsy  György  által  írt  gazdasági  programfejezetből:  „Évente  a  lakásállomány  10%-ának
felújítása  az  országnak  kevesebb,  mint  10  év  alatt  megtérülne,  továbbá  környezetvédelmi
vállalásainkat is megoldaná”. Ha tíz éve hozzákezdtek volna, akkor Magyarország egyrészt valóban
klímabajnok lenne, nem a leghátul kullogó uniós tagállam a megújuló energiaforrások használata és
az  energiahatékonyság  területén,  másrészt  mára  a  teljes  lakásállomány energetikai  szempontból
korszerűnek minősülne. Semmi problémánk nem lenne az uniós kibocsátáscsökkentési előírások
betartásával:  nem  mentességekért  kellene  kuncsorognunk,  hanem  mi  diktálhatnánk  a  tempót
másoknak. Mellesleg a lakosság is sokkal jobban élne, hiszen az emberek komfortos lakásokban
lakhatnának, és az energiafogyasztásuk a felére csökkenne. A kormánynak pedig nem azon kellene
siránkoznia, hogy honnan lesz pénz klímavédelemre, hiszen valóban megtérülő beruházásokról van
szó.

Nézzük,  mit  tettek  Önök  ahelyett,  amit  ígértek.  A  korábbi  kormányok  által  elindított
panelprogramot  lefékezték,  így  ma  is  csak  a  panellakások  30,  összességében  pedig  a  magyar
lakásállománynak legfeljebb a 20 százaléka tekinthető korszerűnek, a többi kényszerűen az utcát
fűti és a bolygó klímáját rongálja. Az Európai Uniótól kifejezetten a lakossági energiahatékonysági
programok vissza nem térítendő támogatására kapott pénzt hosszú harcok árán eltérítették, elérve,



hogy azt a magyar családok helyett az állam magára költhesse. A miniszterelnök frissen bejelentett
klímavédelmi  akciótervéből  egyszerűen  kihagyták,  az  Országos  Levegőterhelés-csökkentési
Programból  pedig  utólag  kihúzták  az  önerő  és  bankhitel  nélkül  is  elérhető  lakossági
energiahatékonysági intézkedéseket. Pedig – még egyszer mondom – 2010 óta Önök is pontosan
tudják,  hogy  ha  a  klímát  és  az  embereket  egyszerre  akarják  védeni,  akkor  a  lakossági
energiahatékonyság támogatásánál nincs hatékonyabb eszköz.

Kérem  tehát,  szíveskedjenek  nyilatkozni:  hazugság  volt  a  kétharmados  sikert  eredményező
választási program, vagy az eddigi halogatást tekintsük átmeneti kisiklásnak, és hajlandóak végre az
ügy  súlyának  megfelelő,  évente  százmilliárdos  nagyságrendű  forrásokat  biztosítani  a  komplex
lakossági energiahatékonysági programok vissza nem térítendő állami támogatására.
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