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A Nemzeti Energiastratégia másfél évnyi 

közös munka eredményeként nyerte el  

végleges formáját, hatásai pedig több 

évtizedre szólnak majd. Az elôkészítés 

során éppen ezért alapos szakmai és tár-

sadalmi egyeztetéseket folytattunk annak 

érdekében, hogy a koncepció gyakorlati 

megvalósításához a lehetô legszélesebb 

kör támogatását bírva láthassunk neki.  

Már a nyilvános vita elôtt elkészült a gazda-

sági hatástanulmány és stratégiai környe-

zeti vizsgálat, amely megvilágítja a stratégia 

hátterét, fenntarthatósági és finanszírozási 

szempontból is kijelöli azt a keretet, amely-

be a jelenleg kidolgozás alatt álló cselekvé-

si terveket is be lehet majd ültetni. 

Az új alapokon nyugvó Nemzeti Ener-

giastratégia a hazai energiaellátás hosz-

szú távú fenntarthatóságát, biztonságát  

és gazdasági versenyképességét biztosítja. 

Az elsôdleges nemzeti érdekeket szolgálva 

garantálja az ellátásbiztonságot, figyelem-

be veszi a legkisebb költség elvét, érvénye-

síti a környezeti szempontokat, és lehetôvé 

teszi, hogy hazánk nemzetközi súlyának  

és erôforrásai mértékének megfelelô arány-

ban hozzájárulhasson a globális problémák 

megoldásához.

A célok elérése érdekében öt nagyon 

fontos törekvést fogalmaztunk meg a  

dokumentumban: az energiatakarékosság  

és energiahatékonyság fokozása, a meg-

újuló energiák részarányának a növelése, 

a közép-európai vezetékhálózat integrálása  

és az ehhez szükséges határkeresztezô 

kapacitások kiépítése, az atomenergia  

jelenlegi kapacitásainak megôrzése, vala-

mint a hazai szén- és lignitvagyon környe-

zetbarát módon való felhasználása a villa-

mosenergia-termelésben.

Felelôsen gondolkodva, a Kormány az 

energetikában is döntô fontosságú felada-

tának tartja a korábbi években rövid távú 

költségvetési megfontolások, vagy még  

kevésbé átlátható és érthetô indokok 

alapján feladott állami pozíciók újraépíté-

sét. A stratégia céljai – köztük különösen  

a fogyasztók megfizethetô energiaellátásá-

nak biztosítása – kizárólag az állami sze-

repvállalás megerôsítésével teljesíthetôk.

Végezetül pedig engedjék meg, hogy köszö-

netet mondjunk azon munkatársaknak, akik 

nap, mint nap azon munkálkodtak, hogy meg-

születhessen a Nemzeti Energiastratégia, 

most pedig azon dolgoznak, hogy a straté-

gia által kijelölt úton végighaladva elkészül-

hessenek a cselekvési tervek, megtörtén-

hessen a szabályozási környezet célokhoz 

történô igazítása, és felállításra kerüljenek 

az új ösztönzési és pályázati rendszerek,  

hiszen csak így jöhet létre egységes straté-

giai célrendszer.

tisztelt	Olvasó!

Bencsik János Kovács Pál
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A mezôgazdaságilag megmûvelhetô 

területek-, az ivóvíz minôségû édes-

víz készletek- és a fosszilis energiahor-

dozó tartalékok gyors csökkenése miatt 

az egészséges élelmiszer, a tiszta ivóvíz 

és a fenntartható energiaellátás bizto-

sítása a XXI. század legjelentôsebb 

stratégiai kihívásai közé tartoznak.  

Az olcsó és végtelen mennyiségben 

rendelkezésre álló fosszilis energiahor-

dozók korszaka is véget ért, ezért az ed-

digi fogyasztási szokások nem lesznek 

fenntarthatók a jövôben. Megjósolható, 

hogy az elkövetkezô idôszak a struktú-

ra- és paradigmaváltás korszaka lesz  

az energetikában is. Ezért az egész-

séges környezet megôrzése és a 

következô nemzedékek szükségleteinek 

biztosítása érdekében halaszthatatlan 

a mielôbbi szemléletváltás. A Kormány 

célja a Nemzeti Energiastratégia megal-

kotásával:

• az energia- és klímapolitika össz-

hangjának megteremtése a gazda-

sági fejlôdés és a környezeti fenn-

tarthatóság szem elôtt tartásával, 

• az energetikai fejlesztések jövôbeli 

irányainak meghatározása, 

• és a szükséges gazdaságpolitikai 

döntések elôkészítése

A 2010. augusztusában indult stratégia-

alkotási folyamat során a gazdaság közel 

110 jelentôs gazdasági-, tudományos-, 

szakmai- és társadalmi szereplôjének 

a véleményére alapoztunk. Emellett  

figyelembe vettük a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium mellett mûködô szakmai 

konzultatív bizottságok és a Nemzetközi 

Energiaügynökség ajánlásait, valamint 

az Európai Unió energiapolitikai elkép-

zeléseit is. 

előszó
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Azért választottuk ezt az idôigényesebb, 

több egyeztetéssel járó utat, mert hisszük, 

hogy csak a teljes szektor bevonásával 

készülô, hosszú távú tervezést biztosító 

Energiastratégia lehet alkalmas a társadal-

mi és befektetôi bizalom növelésére, ami  

a sikeres megvalósítás záloga lehet.

A társadalmi dialógus részeként stratégiai 

környezeti vizsgálat is készült az Energia-

stratégia véglegesítésével párhuzamo-

san, amelynek célja az volt, hogy felhívja  

a figyelmet olyan környezetvédelmi, fenn-

tarthatósági kockázatokra, amelyek utóla-

gos elhárítása jóval költségesebb lenne.  

A stratégiai környezeti vizsgálat ajánlásai és 

a 30 napos társadalmi vita eredményeként 

beérkezett több mint 60 javaslat konklúziója 

segítségével azonosítani tudtuk az Energia-

stratégia azon pontjait, amelyek módosítá-

sával növelhetôvé vált a dokumentum szak-

mai és társadalmi elfogadottsága. 

A hazai társadalmi konszenzuskeresés 

mellett a globális-, az európai- és a regioná-

lis energiapolitikai folyamatokat is figyelem-

mel kísértük, hiszen energiapolitikánkat egy  

dinamikusan változó külsô feltételrend-

szerbe ágyazottan kell megvalósítanunk.  

Az észak-afrikai politikai események ener-

giapiacra gyakorolt hatásai, a fukushimai 

reaktorbaleset, a német- és a svájci dön-

tés a nukleáris kapacitások leépítésével 

kapcsolatban világossá tették azt, hogy 

az energiabiztonság nem csak gazdasági, 

hanem egyre inkább geopolitikai stratégiai 

kérdéssé is válik. A Kormány felelôssége, 

hogy a nemzeti érdekeket képviselve 

adekvát válaszokat adjon a csökkenô  

fosszilis energiatartalékokért folyó verseny 

és – ezzel egyidejûleg – a klímaváltozás 

negatív hatásai által jelentett kihívásokra. 

Az Energiastratégia és annak gazdasági 

megvalósíthatósági melléklete hat villamos 

energia forgatókönyvet, három gázpiaci- 

és szintén három hôpiaci forgatókönyvet 

vizsgál. Ezen túl elemzi az európai gáz 

infrastrukturához való kapcsolódásunk 

különféle – kapacitásfüggô - forgatóköny-

veit, azok hatását a gáz piaci árképzésé-

re, vizsgálja a német nukleáris kapacitás 

leépítés regionális hatásait. A Nemzeti 

Energiastratégia tehát megoldási javasla-

tokat ad és forgatókönyveket rangsorol. 

Komoly elismerés számunkra, hogy mind 

szûkebb régiónkban, mind az Európai Unió 

többi tagországa részérôl élénk érdeklôdés  

tapasztalható a magyar energiapolitikai  

tervek iránt.

Az Országgyûlés 77/2011 (X. 14) határo-

zata felhatalmazást ad a Nemzeti Ener-

giastratégia végrehajtására, ideértve  

a keretrendszerébe illeszkedô cselekvé-

si tervek kidolgozását, amelyek a meg-

fogalmazott célok eléréséhez szükséges 

részletes intézkedéseket, valamint ezek 

ütemezését és a fejlesztések forrásigényét 

tartalmazzák majd. Ezt követi a jogszabályi 

környezet stratégiához igazítása, végül erre 

épülhetnek rá a támogatási és pénzügyi 

rendszerek. Az Energiastratégia a hozzá 

illeszkedô egyéb koncepciókkal, cselekvési 

tervekkel és ágazati stratégiákkal egészül 

ki egységes stratégiai célrendszerré.
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kapcsolódó fôbb iNtézkedések

Az EnErgiAstrAtégiA céljAihoz kApcsolódó  
fôbb intézkEdésEk:

1. fenntartható energiagazdálkodási törvény megalkotása

2. Energiahatékonyság növelése

 a. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv
 b. Épületenergetikai Stratégia
 c. Erômû fejlesztési Cselekvési Terv

3. Megújuló energia hasznosítás növelése:

 a. Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve
 b. Megújuló energia potenciál térségi szintû feltérképezése

4. közlekedésfejlesztés:

 a. Közlekedési Koncepció

5. hazai energiahordozó vagyon hasznosítása:

 a. Készletgazdálkodási és hasznosítási cselekvési terv

6. környezettudatos szemlélet kialakítása:

 a. Szemléletformálási Cselekvési Terv
 b. Energiagazdász hálózat létrehozása

7. iparfejlesztési célok megvalósítása:

 a. Energetikai iparfejlesztés és K+F+I Cselekvési Terv

8.távhôszolgáltatás versenyképességének biztosítása:

 a. Távhô-fejlesztési Cselekvési Terv
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a folyékony üzemanyag árak és azok volatilitása 

drasztikusan megnô, és idôbeli felkészülés nélkül,  

a gazdasági, szociális, és politikai költségek nagysága 

példa nélküli lesz.”

„As peaking [of oil production] is approached, liquid fuel 

prices and price volatility will increase dramatically, 

and, without timely mitigation, the economic, social, and 

political costs will be unprecedented.”

(2005, US Department of Energy)

„Határozott ellenlépések nélkül, a klímaváltozás meg 

fogja haladni sok társadalom alkalmazkodási képes-

ségét. Ez instabilitáshoz és erôszakhoz, a nemzeti és nem-

zetközi biztonsági kockázatok új szintjéhez vezethet.”

“Without resolute counteraction, climate change will 

overstretch many societies’ adaptive capacities. 

This could result in destabilization and violence, jeopardizing 

national and international security to a new degree.”

(2007, WBGU)
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A globális energiapiaci történések  

– amelyek hatása alól Magyarország 

sem vonhatja ki magát teljesen –  

a következô trendeket vetítik elôre:

• Az energiahordozókért folytatott ver-

seny erôsödik, amelynek kedvezôtlen 

hatását az Európai Unión belüli integ-

ráció, együttmûködés és szolidaritás 

növekedése csökkentheti.

• Az energiahordozók rendelkezésre 

állásának kockázatai hosszú távon 

növekednek, a folyékony szénhid-

rogéneknél már az Energiastratégia 

idôtávjában is számítani lehet a ke-

reslet-kínálat egyensúlyának felbom-

lására.

• Az energia elôállításával, felhasználá-

sával szemben támasztott környezet-

védelmi elvárások szigorodnak.

• Az elôbbiek következtében az energia-

hordozók kitermelése, a hasznosítás-

ra alkalmas energiafajták elôállítása 

folyamatosan drágul.

• Az elektromos technológiák további 

térnyerése következtében a villamos 

energia részaránya az energiafel-

használáson belül folyamatosan nô, 

megjelennek új alkalmazási területek 

(közlekedés, fûtés-hûtés).

• A klímaváltozás már jelenleg is tapasz-

talható következményeként növekszik 

az extrém idôjárási helyzetek gyakori-

sága, miközben azok elôrejelzésének 

pontossága csökken. Ez megnehezíti 

a gazdasági tervezést és csökkenti  

a mezôgazdasági termelés biztonsá-

gát. A károk elhárítása komoly költ-

ségeket jelent majd mind a lakosság, 

mind a költségvetés számára.

• Az éghajlatváltozás következtében 

fellépô idôjárási szélsôségek jelentôs 

mértékben befolyásolják a kritikus inf-

rastruktúrák – köztük az energiaellátó 

rendszerek – biztonságos mûködését.
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A jElEn gyAkorlAt

NEM versenyképes, mert

• a ma meghatározó energiahordozók ára és beszerzése 
bizonytalanná válik a jövôben, ami keresleti piac kialaku-
lásához vezethet.

• a végtelen gazdasági növekedés modell nem folytatható.
• a megkívánt lokalitás nem teljesül.

NEM fenntartható, mert
• a készletek fogyasztása nagyobb sebességgel történik, 

mint újratermelôdésük.

NEM biztonságos, mert

• az igények növekedését nem tudja a maradék készletek 
kitermelési üteme biztosítani.

• a készletek felett rendelkezô országok szabják meg  
a feltételeket, kiszolgáltatott helyzetbe hozva ezzel  
az importálókat.

Megoldás
• a társadalmi szemlélet megváltoztatása, valamint új és 

hatékonyabb technológiák bevezetése.

A jövô energiapolitikáját részben a legfon-

tosabb hazai és globális kihívásokra adan-

dó válaszok, részben pedig az uniós ener-

giapolitikai törekvések mentén, geopolitikai 

sajátosságainkat figyelembe véve kell ki-

alakítani. Ennek fókuszában olyan racio-

nalizált energiakereslet elérése és energe-

tikai kínálat (infrastruktúra és szolgáltatás) 

kialakítása áll, amely egyszerre szolgálja  

a hazai gazdaság növekedését, biztosítja  

a szolgáltatások elérhetôségét és a fo-

gyasztók széles köre által megfizethetô 

árakat. A közelgô energiastruktúra-váltás-

sal kapcsolatos kihívásokat hazánk javára 

fordíthatjuk, de ehhez az energetikai fej-

lesztésekben rejlô foglalkoztatási és gaz-

dasági növekedést elôsegítô lehetôségeket  

ki kell aknázni.
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„Olyan sokrétû mezôgazdaság, környezet- és 

tájgazdálkodás megteremtése a cél, amely úgy 

állít elô értékes, a természetet a lehetô legkevésbé 

terhelô, egészséges és biztonságos élelmiszereket, 

valamint helyi energiákat és különféle nyersanyagokat, 

hogy közben megôrzi talajainkat, ivóvízkészleteinket, az 

élôvilágot, természeti értékeinket.”

(2010, Nemzeti Együttmûködés Programja)
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A mindenkori hazai energiapolitikának 

irányt kell mutatnia az aktuális energetikai 

kihívások megoldására. A problémák – ha 

jól kezeljük ôket – a holnap lehetôségeivé 

válnak, nemcsak az energetikai szektor, 

hanem az egész nemzetgazdaság és tár-

sadalom számára. A globális klímavédelmi 

kihívások, illetve a hosszú távon világvi-

szonylatban csökkenô fosszilis energiatar-

talékok, és az értük folyó verseny tükrében 

a hosszú távú Nemzeti Energiastratégia 

alapvetô céljai – összhangban a nemzeti 

érdekekkel és az Európai Uniós elvekkel – 

az alábbiak

• a versenyképesség növelése,

• a fenntarthatóság felé való elmozdulás, 

• az energiaellátás biztonságának szava-

tolása

El kell érni, hogy az energetika fenntartha-

tó és biztonságos, illetve a gazdaság ver-

senyképességét maximálisan kiszolgáló 

szektorként mûködjön. Ezt a hazai gazda-

ság és társadalom nyújtotta keretben, a ter-

mészeti, a szociális és a geopolitikai adott-

ságok minél nagyobb fokú kihasználása 

mellett optimális ráfordítás-haszon arány-

ban kell érvényesíteni. Az energiapolitika 

az iparpolitika és fejlesztés szerves része. 

Megvalósítása ezért szorosan kapcsolódik 

a gazdaság további területeihez, azok fej-

lesztési koncepcióit, illetve az energetika 

azokra gyakorolt hatását mindenképpen 

figyelembe kell venni. 

Ezek a célok azonban jellegükbôl faka-

dóan nem teljesülhetnek egyidejûleg.  

A köztük lévô ellentmondások feloldására  

a Nemzeti Energiastratégia egy öt eszközbôl 

álló rendszert javasol. Az OGY határozati  

javaslat is a hármas cél egymásra hatásá-

ból indul ki – az energetikai döntéseknél 

ezen célok együttes vizsgálata indokolt.

„A VErSENYKÉPESSÉG a nemzet azon 

képessége, ahogy forrásainak és szakér-

telmének összességét kezeli az állampol-

gárai boldogulása érdekében.”

„CompETiTivEnESS is how a nation 

manages the totality of its resources and 

competencies to increase the prosperity of 

its people.”

(2008, professor Stéphane Garelli, imD World 

Competitiveness Yearbook)

A hazai gazdaság hosszú távú versenyké-

pességét az energiaszektor a következôkkel 

tudja elôsegíteni:

• az Európai Unió egységes belsô ener-

giapiacában való aktív részvétellel; 

• a hangsúlyossá váló új ágazatok fej-

lesztésével, különös tekintettel a meg-

újuló energiaforrások hasznosítására, 

illetve az energiahatékonyság javítá-

sára és az azokhoz kapcsolódó a ku-

tatás-fejlesztési tevékenységekre;

• a hazai készletek és erôforrások 

megfelelô kezelésével, mivel az ás-

ványi kincsek, illetve a geotermikus  

és biomassza potenciál nemzeti kincs, 

ezért hazai alkalmazásuk és fejleszté-

sük, valamint részben stratégia kész-

letként való kezelésük indokolt.
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Az energiaszektor és energiafogyasztók 

számára az üzleti feltételeket a nemzeti, 

regionális és az egységes uniós piacokon 

folyó verseny fogja meghatározni, amihez 

nélkülözhetetlen a verseny élénkítését  

támogató hazai szabályozási környezet 

biztosítása. Ennek érdekében az energia-

politika célja:

• átlátható, megkülönböztetés-mentes 

feltételek biztosítása a piaci szereplôk 

illetve a fogyasztók számára;

• vonzó befektetôi környezet biztosí-

tása: hosszú távon stabil és haté-

kony szabályozással, az ügyintézés 

egyszerûsítésével és gyorsításával.

Az energiaszektoron belüli versenynek  

a gazdaság számára elfogadható költ-

ségszintet kell eredményeznie. A verseny 

emellett a fogyasztói tudatosság növe-

kedéséhez is vezethet és rákényszeríti  

az energiapiaci szereplôket a hatékonyabb 

mûködésre.

„A FENNTArTHATó FEJlôdÉS olyan 

fejlôdés, amely kielégíti a jelen szükségle-

teit anélkül, hogy csökkentené a jövendô 

generációk képességét, hogy kielégítsék a 

saját szükségleteiket.”

„SUSTAinABlE DEvElopmEnT 

is development that meets the needs of the 

present without compromising the ability 

of future generations to meet their own 

needs.”

(1987, Brundtland Commission of the  

United nations)
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A környezet és fejlôdés ügyének össze-

kapcsolásával biztosítható a folytonos  

szociális jólét, a jövô generációk igényeinek  

kielégítése, valamint természeti, társa-

dalmi és kulturális értékeink megôrzése.  

A fenntartható energiagazdálkodás kialakí-

tása érdekében:

• meg kell teremteni a fenntarthatóság 

környezeti (erôforrás hatékony, klíma 

semleges), társadalmi (biztonságos, 

elérhetô, egészségre nem ártalmas)  

és gazdasági (költséghatékony) di-

menziói közötti összhangot; 

• törekedni kell az energiafogyasztás 

mérséklésére;

• a szükséges energiát a leghatékonyabb 

módon, lehetôség szerint megújuló  

forrásból, szigorú fenntarthatósá-

gi kritériumok betartása mellett kell  

elôállítani és szállítani; 

• szükséges a fogyasztói szokások kri-

tikus felülvizsgálata is, és széleskörû 

szemléletformálási programok elindí-

tásával a jövô- és környezettudatos 

társadalom kialakítása;

• elengedhetetlen többek között az ala-

csony CO
2
 kibocsátású technológiák 

támogatása, az intelligens hálózatok  

és mérôk elterjesztése, az életképes 

innovációk mielôbbi alkalmazásának 

támogatása;

• számszerûsíteni kell az energiater-

melési-módokkal, különösen fosz-

szilis energiahordozók használatá-

val kapcsolatos külsô költségeket 

(externáliákat). 

E feltételek teljesülése hosszútávon fenn-

tartható gazdasági fejlôdést és jólétet bizto-

sító életszínvonalat eredményezne.
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„Egy nemzetállam ENErGIA SzEM-

PONTJáBól BIzTONSáGOS, ameny-

nyiben energia-hordozók és -szolgáltatások 

olyan mértékben állnak rendelkezésre, hogy 

a) a nemzet túlélése, b) a jólét védelme, és c) 

az ellátásból és használatból eredô kockáza-

tok minimalizálása biztosítva legyen. Az ener-

giabiztonság öt dimenziója magába foglalja 

az energiaellátás, gazdaság, technológia, 

környezet, társadalom és kultúra, valamint 

honvédelem dimenzióit.

„A nation-state is EnErGY SECUrE to 

the degree that fuel and energy services 

are available to ensure: a) survival of the 

nation, b) protection of national welfare, 

and c) minimization of risks associated 

with supply and use of fuel and energy 

services. The five dimensions of energy 

security include energy supply, economic, 

technological, environmental, social and 

cultural, and military/security dimensions.”

(2004, David von Hippel, Energy 

Security Analysis, A new Framework in 

reCommEnD)

(2006, Department of Economic and Social 

Affairs of the United nations)
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A közelmúlt nemzetközi történései  

és azok hatása az energiapiacokra vilá-

gossá tették azt, hogy az energiabiztonság 

nem csak gazdasági, hanem egyre inkább 

geopolitikai stratégiai kérdéssé is válik.  

Hazánk az energiahordozó import magas 

aránya miatt energetikailag sebezhetô. 

Fosszilis energiahordozók importjá-

ból fedezzük energiaszükségletünk 

62%-át, ezen belül a földgázigényünk  

82%-a orosz importból származik. Kellôen 

diverzifikált beszerzési útvonalak és beszer-

zési források esetén ez nem jelentene nagy 

kockázatot, ezért az ellátásbiztonság növe-

lése elsôbbséget élvezô cél.

Magyarország nyitott, exportorientált 

és gazdaságosan kitermelhetô fosszilis 

energiahordozókban szegény ország-

ként természetesen nem lehet teljesen 

energia-független. Felelôsen gondolkod-

va mégis erre kell törekednie, ha ki akar 

maradni azokból a nemzetközi konfliktu-

sokból, amelyek a globális szinten egy-

re fogyatkozó fosszilis energiahordozó 

készletek és az egyre fokozódó fogyasz-

tási igény ellentmondásából adódnak. 

Nem véletlen, hogy a Nemzeti Ener-

giastratégia mottója: „függetlenedés  

az energiafüggôségtôl”. Ennek elérése ér-

dekében

• a földgáz beszerzés forrás és tranzitdi-

verzifikációját folytatni kell (a megfelelô 

infrastrukturális alternatívák kiépítésével)

• prioritásként kell kezelni az energiata-

karékosságot és az energiahatékony-

ságot (az ellátásbiztonság növelésé-

nek leghatékonyabb és rövidtávon is 

megvalósítható módja a fogyasztás 

csökkentése); 

• ki kell használni a jelentôs lokális 

adottságokra épülô megújuló energia 

potenciálunkat;

• kiemelt jelentôsége van a ha-

zai termelés 42%-át fedezô paksi 

atomerômû termelte villamos ener-

giának és a nemzetközi mércével 

mérten is kiemelkedô földgáztárolási 

kapacitásunknak;

• törekedni kell a még mindig jelentôs 

mennyiségû fosszilis energiahordo-

zó készletünk környezetbarát módon 

való jövôbeli hasznosítására
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Eszközök

Hazánk energiafüggetlenségének eszközei:

• az energiatakarékosság, hiszen  

az el nem használt energia a legol-

csóbb és a legkörnyezetkímélôbb,

• a decentralizáltan és itthon elôállított 

megújuló energia felhasználása a 

lehetô legmagasabb arányban, melynek 

elôfeltétele a kétpólusú mezôgazdaság 

létrehozása (piacvezérelt átkapcsolás 

lehetséges a biomassza energetikai és 

élelmiszeripari hasznosítása között)

• a biztonságos atomenergia, amelyre 

a közúti és vasúti közlekedés villamo-

sítása épülhet, 

• regionális infrastruktúra platform (az 

európai energetikai infrastruktúrához 

és piacokhoz való kapcsolódás) célja 

az árstabilitás, a forrásdiverzifikáció, 

az ellátásbiztonság és a hálózati sza-

bályozó kapacitás növelése

• kormányzati szerepvállalás a közjó, 

a társadalmi szolidaritás és a nem-

zeti érdek képviseletének erôsítése a 

versenysemlegesség és a demokrati-

kus társadalmi berendezkedés diktálta 

szabályok tiszteletben tartásával.

Emellett nem mondhatunk le egyelôre 

a fosszilis energiahordozókról sem,  

a méltányos áron beszerzett földgáz-

ra továbbra is fontos szerep vár, míg  

a hazai szén- és lignit vagyon a magyar 

energetika stratégiai tartalékát adja.  

Ez egyben azt is jelenti, hogy a magyar 

szén- és lignitvagyon krízishelyzeti tarta-

lék is egyben, egy nem várt földgáz árrob-

banás, vagy rendszerszintû üzemzavarok 

esetére.

A Nemzeti Energiastratégia célja nem egy 

kívánatos villamosenergia-mix megvaló-

sítása, hanem Magyarország mindenkori 

biztonságos energiaellátásának garan-

tálása a gazdaság versenyképességé-

nek, a környezeti fenntarthatóságnak, és 

a fogyasztók teherbíró-képességének a 

figyelembevételével. Mindezt úgy, hogy 
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közben elindulhassunk egy energetikai 

struktúraváltás irányába is, a mindenko-

ri adott költségvetési mozgástér szabta 

feltételek mellett. Jelenleg sok olyan al-

ternatív energia-elôállítási módszer kör-

vonalazódik, amelyekhez a jövôben nagy 

reményeket fûzhetünk. Többségük azon-

ban nem piacérett – még a folyamatosan 

dráguló hagyományos energiahordozók 

tükrében sem – és csak erôteljes állami 

támogatással életképes. A jövôre nézve 

pedig nehéz megjósolni, hogy a hagyo-

mányos- és alternatív energiahordozók 

piaci ár inverziós pontja mikor következik 

be. Tovább bonyolítja a képet a földgáz 

jövôbeni árváltozásainak megjósolha-

tatlansága, hiszen egy ország energia-

ellátását mindenképpen biztonságosan, 

elôre kalkulálható és megfizethetô áron 

beszerezhetô energiahordozóra, vagy 

energiahordozó mixre kell alapozni.  

Ellátás-biztonsági megfontolásból ezért 

hosszabb távon elôtérbe kell kerülnie  

a hazai szén- és lignitvagyon környezetba-

rát felhasználásának.
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Mindezek alapján a legreálisabbnak tartott és 

ezért megvalósítandó célként kijelölt „Közös 

erôfeszítés” jövôképet az Energiastratégia 

„Atom-Szén-zöld” forgatókönyve jeleníti meg 

a villamosenergia-elôállítás szempontjából, 

melynek legfontosabb elemei a következôk:

• az atomenergia hosszútávú fenntar-

tása az energiamixben; 

• a szén alapú energiatermelés szinten 

tartása két okból: (i) energetikai krízis-

helyzetben (pl. földgáz árrobbanás, 

rendszer szintû üzemzavar) az egye-

düli gyorsan mozgósítható belsô tar-

talék, (ii) az értékes szakmai kultúra 

végleges elvesztésének megelôzése 

a fentiek miatt és a jövôbeni nagyobb 

arányú felhasználás lehetôségének 

fenntartása érdekében. Ez utóbbi 

feltétele a fenntarthatósági- és ÜHG 

kibocsátás vállalási kritériumoknak 

való megfelelés (a széndioxid levá-

lasztási és tiszta szén technológiák 

teljes körû alkalmazása);

• megújuló energia szempontjából 

Magyarország Megújuló Energia 

Hasznosítási Cselekvési Tervének  

a 2020 utáni lineáris meghosszab-

bítása azzal, hogy a gazdaság te-

herbíró képességének, valamint a 

rendszerszabályozhatóság és a tech-

nológia fejlesztések függvényében a 

kitûzött arány növelésére kell töre-

kedni.

Az Atom-Szén-zöld forgatókönyv prefe-

rálása nem jelenti azt, hogy a többi for-

gatókönyv irreális elemeket tartalmazna. 

Bizonyos külsô és belsô gazdaságpoliti-

kai feltételek teljesülése mellett akár kor-

mányzati preferencia-váltás is bekövet-

kezhet, új helyzetben más forgatókönyv 

adhat megbízhatóbb garanciát a biztonsá-

gos energiaellátásra. Ezért is fontos elem 

a Nemzeti Energiastratégia kétévenkénti 

felülvizsgálata.
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„A  21. században a világ visszatér az emberiség alap-

jaihoz: újból a termôföld, a víz, az élelem, az ener-

gia lesz a fontos. Furcsa dolog, de mi magyarok éppen 

annak vagyunk bôvében, ami a 21. században a világ sok 

helyén szûk keresztmetszetté válik. […] Az alternatív ener-

giaforrások, különösen a nap-, a geotermikus energia és  

a bioenergiák terén is bôségben vagyunk, és lehetnek még 

földgázkészletek a mélyebben fekvô rétegekben. A sikerhez 

azonban az anyagi erôforrásokon túl szellemi és lelki forrá-

sokra is szükség van.”

(2010, nemzeti Együttmûködés programja)
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A jövô útja, hogy az energiahatékonysági 

intézkedések hatására csökkenô ener-

giafogyasztást új, innovatív technológi-

ák alkalmazásával biztosítsuk és célzott 

szemléletformálással karbon-tudatossá 

tegyük a társadalmi szereplôket. A Kor-

mányzat felelôssége a kérdés prioritás-

ként való kezelése, a lokális adottságok-

hoz legjobban alkalmazkodó alternatívák 

kiválasztása és támogatása, valamint  

a hazai energiaellátás biztonságára és 

piaci áraira kedvezôtlen külsô hatások 

mérséklése. Magyarország kedvezô po-

tenciállal rendelkezik mind a tudástôke, 

mind az erôforrások (ivóvíz, élelmiszer és 

alternatív illetve egyes ásványi energiafor-

rások) tekintetében. Ezek a készletek ha-

zánk stratégiai tartalékait és lehetôségeit 

jelentik egyben, melyek jövôtudatos  

kihasználása mindannyiunk közös érde-

ke és felelôssége. Az Energiastratégiá-

nak ezért törekedni kell a társadalmi és 

gazdaságpolitikai célok, illetve a nemzeti  

érdekek szintézisére.

Az energiastruktúra váltás során meg kell 

valósítani:

(i) a teljes ellátási és fogyasztási láncot át-

fogó energiahatékony sági intézkedéseket 

(ii) az alacsony CO
2
 intenzitású –  

elsôdlegesen megújuló energiaforrásokra 

épülô – villamosenergia-termelés arányá-

nak növelését; 

(iii) a megújuló és alternatív hôtermelés el-

terjesztését; 

(iv) az alacsony CO
2
 kibocsátású közleke-

dési módok részesedésének növelését.

EnErgiAhAtékonysÁg

Alapigazság, hogy a nem elhasznált 

energia a legbiztonságosabb, a legol-

csóbb és a legkörnyezetkímélôbb is  

egyben. Ebbôl kiindulva az ellátásbiz-

tonság növelésének leghatékonyabb és 

legeredményesebb eszköze a fogyasz-

tás csökkentése az energiatakarékosság  

és az energiahatékonyság javításán  

keresztül. Az Energiastratégia zöld forga-

tókönyve szerinti cél az, hogy a primer 

energia felhasználás lehetôleg csökken-

jen, vagy – a közös erôfeszítés forga-

tókönyv alapján – legfeljebb 5%-al nö-

vekedjen 2030-ig, azaz ne haladja meg  

a gazdasági válság elôtti értéket. Mind-

ezt a fosszilis energiahordozó felhaszná-

lás és a CO
2
 kibocsátás csökkentésével 

egyidejûleg kell megvalósítani.

Az energiahatékonysági intézkedéseknél 

teljes ellátási láncot, azaz a termeléstôl 

a felhasználásig, figyelembe kell venni, 

hogy a mûszaki megoldások, gazdasági 

ösztönzôk és társadalmi szemléletformá-

lás együttes hatásaként a primerenergia-

fogyasztás az energiahatékonyság javu-

lásával szinten tartható legyen. A teljes 

ellátási lánc kiemelt elemei a következôek

• Épületenergetikai programok: a „Kö-

zös erôfeszítés” jegyében egy erôteljes 

épületenergetikai programmal a fûtési 

hôigényeket 111 PJ-lal – primer ener-

giaigényünk több mint 10%-ával –  

lehetne mérsékelni az „Ölbe tett kéz” 
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forgatókönyvhöz képest. A „zöld for-

gatókönyv” szerint az ipari energia-

racionalizálási programok az ener-

getikai innovációkkal együtt ki fogják 

egyenlíteni a termelésnövekedésbôl 

és az emelkedô lakossági fogyasz-

tásból adódó igény növekedését.

• Villamos erômûvek és hálózat moder-

nizációja: a most üzemelô alacsony 

hatásfokú erômûvek modernizációjá-

val, a jelen helyzethez képest további 

6–9% primerenergiát lehetne megta-

karítani.

A fentieken túl az ipari technológiák,  

a mezôgazdaság és a közlekedés ener-

giaigényének mérséklése is jelentôs 

tényezôje az energiatakarékossági prog-

ramnak.

Az energiahatékonyság javításának  

kiemelt részét képezik az épületenerge-

tikai fejlesztések. Ma a Magyarországon 

felhasznált összes energia 40%-át épü-

leteinkben használjuk el, amelynek mint-

egy kétharmada a fûtés és hûtés szám-

lájára írható. A megközelítôleg 4,3 millió 

lakást kitevô állomány 70%-a nem felel 

meg a korszerû funkcionális mûszaki, il-

letve hôtechnikai követelményeknek,  

az arány a középületek esetében is hasonló.  

Az elmúlt évek során végrehajtott lakos-

sági energiahatékonysági programoknak 

köszönhetôen a helyzet javuló tendenciát 

mutat, de ma még egy azonos alapterületû 

budapesti lakás fûtési energia-felhaszná-

lása duplája egy hasonló bécsi lakásénak. 

Az Energiastratégia célja az épületállo-

mány fûtési energiaigényének 30%-kal 

való csökkentése 2030-ra az Európai Uni-

ós célokkal összhangban lévô épületener-

getikai programok segítségével.

Az energiatakarékosság elterjesztésé-

ben és az ökoszisztémák környezeti ter-

helésének csökkentésében is jelentôs  

szerepet játszik a szemléletformálás:  

a társadalom legszélesebb körét – az isko-

lai oktatáson keresztül a felnôttképzésekig 

– kell környezettudatos fogyasztóvá tenni.
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MEgÚjUló 
EnErgiAforrÁsok

A hazai gazdasági és környezeti adott-

ságokat figyelembe véve a megújuló 

energia aránya a primerenergia-igény 

tekintetében 20% körüli értékre emel-

kedik 2030-ig. Húsz év távlatában ez az 

arány természetesen csak egy irányszám, 

a technológiai fejlesztések, a hálózat 

szabályozhatóságának és a gazdaság 

mindenkori teljesítôképességének függ-

vényében törekednünk kell a minél ma-

gasabb megújuló részesedés elérésére.  

Ennek elôfeltétele a kétpólusú 

mezôgazdaság létrehozása. E mo-

dell lényege, hogy olyan gazdasági 

ösztönzô- és támogatási rendszert 

kell kialakítani, amely lehetôvé teszi  

a piaci igények szerinti flexibilis váltást  

az élelmezési-, illetve az energetikai 

célú gazdálkodás között. A biomassza 

energetikai célú termesztését azonban 

szigorúan szabályozott módon, a fenn-

tarthatósági kritériumok szerint kell 

megvalósítani, kerülve az interferen-

ciát az élelmiszer és takarmányozási 

célú növénytermesztéssel. A lokális 

adottságokat kihasználó és a hasznot 

helyben tartó, decentralizált hôt és 

villamos energiát együttesen elôállító 

biogáz- és biomassza erômûvek,  

a geotermális- és napenergia termelte 

hô, valamint a szélenergiával termelt  

villanyáram kapják a fô szerepet. A nap-  

és a szélenergia fokozottabb hasznosí-

tása érdekében fejleszteni kell a villamos  

energia rendszer szabályozhatósá-

gát, aminek egyik eszköze lehet egy  

szivattyús energiatározó.
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A bioenergia–hasznosítás szempontjából 

az energetikai rendeltetésû ültetvényekrôl 

származó alapanyaggal, valamint 

mezôgazdasági és ipari (például élel-

miszeripari) melléktermékekkel dolgozó  

decentralizált energiatermelô egysé-

gek (például biogáz üzemek) kerülnek 

elôtérbe. Szintén hangsúlyos kérdés 

az anyagában már nem hasznosítható 

kommunális és ipari hulladékok, illetve 

szennyvizek energetikai felhasználása.

A települési szerves hulladék biomasz-

szának tekinthetô, így energetikai hasz-

nosítása a megújuló energiaforrások 

részarányához adódik. Sok országban 

akár a 15-20%-át is adják az energe-

tikai célú biomassza-felhasználásnak, 

hazánkban is növelhetô lenne általa  

a megújuló részarány. Az éghetô, anya-

gában nem hasznosítható települési hul-

ladékok hulladékégetô mûvekben való 

energetikai hasznosítása a világ fejlett 

országaiban a technológiai fegyelem  

maradéktalan betartása mellett és szigorú 

környezetvédelmi normáknak megfelelve, 

megoldottnak tekinthetô. Az ilyen jellegû 

hulladékok akár 60%-a is biztonságosan 

hasznosítható lenne a jelenlegi mûszaki-

technológiai színvonalon. Hazánknak  

is ebbe az irányba kell elmozdulnia, mert  

a hasznosítás nélküli deponálás nem fenn-

tartható, egyre több értékes termôföldet 

foglal el, veszélyezteti az ivóvízkészletet 

és a természetes biodiverzitást.

A közösségi közlekedés átállítása lo-

kálisan elôállított, fenntarthatósági kri-

tériumoknak megfelelô hajtóanyagokra  

(második generációs technológiák, bio-

gáz, hidrogén, illetve elektromosság) szin-

tén hozzájárul a Nemzeti Energiastratégia 

céljainak eléréséhez.

AtoMEnErgiA

Az energiafüggetlenség és egyben  

a hazai klímavédelem fontos eszkö-

ze az atomenergia. Az atomenergia  

alkalmazása az energia-ellátásbizton-

ság fenntartásához, illetve – alacsony  

termelési költsége által – a nemzetgazda-

ság versenyképességéhez is jelentôsen 

hozzájárul. A biztonságos mûködés  

folyamatos ellenôrzése mellett a 

paksi atomerômû megkerülhetet-

len eleme a hazai villamosenergia-

rendszernek. A készülô stratégiai doku-

mentumok ezért a következô évtizedekben 

is számolnak az atomenergia legalább  

a jelenlegihez hasonló részesedésével.  

A paksi nukleáris kapacitások hosszú távú 

megôrzésének két fô indoka van:

• a hazai villamos energia igények 

növekedése: A jelenlegi kapacitás 

új blokkokkal való helyettesítését 

és esetleges bôvítésének szüksé-

gességét támasztja alá a meglévô 

elavult erômûpark kiváltása, a vár-

hatóan évente átlagosan 1,5%-os 

villamosenergia-igénynövekedés,  

a közlekedés illetve fûtés/hûtés kívá-
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natos elektrifikációja miatt növekvô 

villamosenergia-igények kielégíté-

se, valamint az importlehetôségeink 

szûkülése.

• a magyar gazdaság dekarbonizációs pá-

lyára állításának igénye: Az atomerômû 

közel emisszó-mentes villamosenergia-

termelô, ezáltal gazdaságos és haté-

kony eszköze a környezet- és klímavé-

delmi célok elérésének.

Az Európai Unió 2050-re az üvegházhatá-

sú gázok kibocsátásának lényeges – akár 

80-95%-os – csökkentését tervezi. Szá-

mításaink szerint, amennyiben a paksi 

atomerômûvi kapacitások kivezetésre ke-

rülnek, jelentôsen megnô a szén-dioxid ki-

bocsátásunk és földgáz felhasználásunk is.

Az atomenergiával kapcsolatos dön-

tések esetében a legfontosabb szem-

pont a magyar lakosság egészségének, 

életének és vagyonának a biztonsága, 

ezért a nukleáris biztonságnak minden 

egyébbel szemben elsôbbséget kell él-

veznie. A Paksi Atomerômû mûködését, 

biztonságát és azokat a körülményeket, 

amelyek között az atomerômû üzemel 

továbbra is rendszeresen vizsgálni kell. 

Figyelembe kell venni az új fejleményeket 

– legyen az technológiai fejlôdés, vagy 

új, érvényesítendô szabvány megjele-

nése – annak érdekében, hogy mindig  

a lehetô legmagasabb szinten tudjuk  

tartani a biztonsági elvárásokat.

rEgionÁlis 
infrAstrUktÚrA 
plAtforM

Hazánk energiapolitikai súlyához a 

jövôben is nagyban hozzájárul a nem-

zeti vagyon jelentôs elemét képezô föld-

gáz-infrastruktúra, amely kiépítettsége és  

állapota magasan meghaladja a régióbeli 

országokét. A nemzeti villamosenergia- és 

földgázpiacok regionális, majd uniós lép-

tékben történô integrációja azonban nem 

egy externália, amelyet külsô adottság-

ként kell kezelni, hanem olyan folyamat, 

amelyhez a hazai energiapolitikának fo-

lyamatosan alkalmazkodnia és proaktívan 

reagálnia kell. Az egységes európai ener-

gia piacokhoz mind jogi, mind fizikai érte-

lemben való csatlakozás lehetôvé teheti 

a verseny megteremtését és így többek 

között a mindenkori legelônyösebb föld-

gáz vásárlási opció választását. Jelenleg 

Magyarország az EU-ban a második leg-

drágább gázellátási szerzôdéssel rendel-

kezik, ezért célunk, hogy 2015 év végén  

lejáró szerzôdést mind a mennyisé-

gek, mind az árak tekintetében lehetô 

legelônyösebb feltételekkel újítsuk meg.

Fizikai infrastruktúra tekintetében  

az európai piachoz való megfelelô kapa-

citású kapcsolatok kiépítése, az Észak-

déli gázkorridor jelenthet megoldást,  

a forrásdiverzifikáció tekintetében  

pedig az lNG terminálok (olasz/horvát/

lengyel), a lengyel palagáz, a kaszpi  

térségi források, illetve a nyugat-európai 
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feleslegek „visszaszállíttatása” a lehet-

séges alternatívák. Hazánk számára pri-

oritást az olyan kezdeményezések jelen-

tik, amelyek nem csak szállítási útvonal 

alternatívát, hanem forrásdiverzifikációt 

is jelentenek. Ugyanakkor látni kell, hogy  

a nagy nemzetközi projektek (például  

Nabucco és déli áramlat) sikere nem csak 

Magyarországon múlik.

korMÁnyzAti intézMény- 
és EszközrEndszEr

A közjó, a társadalmi szolidaritás és  

a nemzeti érdek nem képviselhetô kizáró-

lag piaci elvek mentén. A jogi és gazdasá-

gi feltételek koherenciájának biztosítása  

önmagában nem elégséges eszköz a köz-

jó és a nemzeti érdek hatékony érvényesí-

téséhez. Ezért a jövôben törekedni fogunk 

az állam energiagazdaságban betöltött 

szerepének a növelésére, természetesen 

a versenysemlegesség és a demokratikus 

társadalmi berendezkedés diktálta szabá-

lyok tiszteletben tartásával.

Míg a villamosenergia-szektorban az  

állami tulajdonú MVM zrt-n és a Paksi 

Atomerômû zrt-n keresztül az államnak 

jelentôs közvetlen lehetôsége maradt  

a piac befolyásolására, addig a földgáz-  

és kôolajszektorban ennek a megteremtése  

a cél, különös tekintettel a 2015-ben lejáró 

magyar-orosz hosszú távú gázár megálla-

podásra. Ez történhet az MVM zrt. új jogo-

sítványokkal való ellátásával, új állami föld-

gáz-kereskedelmi cég létrehozásával vagy 

meghatározó hányad vásárlásával jelentôs 

piaci részesedéssel rendelkezô cégben. 

A magyar energetikai infrastruktú-

ra (erômûvek, hálózatok, intelligens 

fogyasztásmérôk) megújítása beruhá-

zás-igényes, ezért a befektetôi környezet  

kiszámíthatóságát és a gyors ügymenetet 

biztosító intézményrendszert kell létrehoz-

ni. Ennek hiánya a hosszú távú ellátásbiz-

tonsághoz nélkülözhetetlen beruházások  

elmaradásához vezethet. döntô fontos-

ságú az energetikáért felelôs kormány-

zati intézményrendszer stabilitásának  

Földgáz forrás- és tranzit diverzifikáció 2015 utáni jövôképünk
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és hitelességének hosszú távú biztosítá-

sa, hogy képes legyen ellátni a Nemzeti 

Energiastratégia gyakorlatba történô átül-

tetését és megvalósításának folyamatos 

ellenôrzését.

A versenyképesség, ellátásbiztonságés 

fenntarthatóság érdekében, illetve  

Magyarország mindenkori gazdasági 

teljesítôképességének figyelembevételé-

vel olyan eszközrendszert kell mûködtetni, 

amely egyszerre igazodik a gazdasági 

szempontokhoz, a nemzetközi vállalá-

sokhoz, a költséghatékonyság elvéhez  

és a környezeti terhelések mérsékléséhez.  

A fenntarthatóság kritériumainak teljesü-

lése érdekében a környezeti és természe-

ti erôforrás gazdálkodási szempontokat  

is szem elôtt kell tartani.
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A priMErEnErgiA-EllÁtÁs

versenyképes lesz, ha

• az energiaszektorban, elsôsorban az energia-takarékos-
ság és megújuló technológiák területén új, hosszú távú 
munkahelyek jönnek létre, ami ellensúlyozhatja a terjedô 
alkalmazásuk miatt fellépô energiaár többletet.

• a formálódó Európai Uniós belsô piacnak köszönhetôen 
stabil és átlátható villamosenergia- és gázpiaci helyzet 
kialakulása.

• figyelembe veszi a helyi adottságokat (természeti  
és társadalmi erôforrások) és minél nagyobb mértékben 
kihasználja azokat – lokális szinten értéket teremt.

• a fogyasztói árak az Európai Uniós árszintnél nem ma-
gasabbak.

fenntartható lesz, ha

• a primerenergia- igény stabilizálódik a növekvô kereslet 
mellett.

• alacsony CO
2
 intenzitású – elsôdlegesen megújuló 

energiaforrásokra épülô – technológiák alkotják, me-
lyek hosszabb távon (élettartamuk alatt) megfelelnek  
a dekarbonizációs peremfeltételeknek.

biztonságos lesz, ha

• nagy mértékben épít a hazai energiaforrásokra.
• rendelkezésre állnak megfelelô mennyiségû készletek 

egy váratlan helyzet esetére.
• megtörténik az import útvonalak diverzifikálása.

Eszközök:

• energiahatékonysági programok végrehajtása és folya-
matos monitoringja.

• a Paksi Atomerômû üzemidô hosszabbítása, esetlege-
sen új atomerômûvi blokk(ok) létesítése

• különféle fiskális ösztönzôk (például differenciált átvételi 
árak, visszatérítendô és vissza nem térítendô beruházási 
támogatások, adó-, illetve járulék kedvezmények).

• a zöldáram mellett a megújuló alapú hôtermelés támoga-
tása, és a biogáz támogatott átvétele.

• hazai tudásbázison alapuló innovációs technológiák  
és gyártási kapacitások ösztönzése, ami nélkülözhetetlen 
a hazai magasan képzett szakemberek foglalkoztatottsá-
gához.

• megújuló energia (különös tekintettel a biomassza és 
geotermikus eredetûre) és hulladék alapú energiaterme-
lés terjedését ösztönzô, differenciált támogatási rendszer.

• új fejlesztések megvalósítása mintaprojektek formájában.
• régiós és európai szintû egyeztetések és közös 
• álláspontok kialakítása.
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A villAMosEnErgiA-EllÁtÁs 

versenyképes lesz, ha

• az EU belsô piacához való csatlakozás elônyeit a hazai 
fogyasztók javára tudjuk fordítani.

• a regionális infrastruktúra platform keretein belül fejleszt-
jük a hálózatot és növeljük szabályozó kapacitását. 

• a villamosenergia-ára a támogatások figyelembe-vételé-
vel is kedvezôbb a regionális nagykereskedelmi áraknál.

fenntartható lesz, ha

• a termelés CO
2
 intenzitása csökken, elsôsorban a meg-

újuló energia és atomenergia kapacitások bôvítésével 
és megfelelô feltételek esetén a CCS kiegészítô  
alkalmazásával.

• a termelés hatásfoka javul.

biztonságos lesz, ha

• az igények alakulásának megfelelô mennyiségû és fajtá-
jú erômû épül, a selejtezéseket is figyelembe véve

• az igények ellátása hazai munkahelyeket biztosító itthoni 
erômûvekbôl történik.

• a rendszer szabályozhatósága, különös tekintettel a tar-
talékképzésre (tárolás) javul

Eszközök:

• gyszerûsített, befektetôbarát engedélyezési, hálózat hoz-
záférési, szabályozási, illetve jogszabály által meghatá-
rozott idejû átvételi rendszer az alternatív technológiák 
elterjedésének ösztönzésére.

• a kibocsátás-kereskedelembôl származó források átlátha-
tó allokálása az Energiastratégia céljainak megfelelôen.

• az erômûvek létesítésére egyértelmû és hosszú távú  
kritériumrendszer.
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A hôEnErgiA EllÁtÁs 

versenyképes lesz, ha

• emelkedik a távhôszolgáltatás mûszaki színvonala, haté-
konysága és nô a távhô lefedettség. Ehhez elengedhe-
tetlen a minôségi javulás, a fogyasztók komfort igénye-
inek (például szabályozható fûtés és hûtés) teljes körû 
kielégítése.

• emelkedik a lokális energiaforrások aránya.

fenntartható lesz, ha

• nô a megújuló energiaforrások aránya, mind a távhô, 
mind az egyéni fûtési rendszerek vonatkozásában.

• a biomassza hasznosítása szigorú fenntarthatósági  
kritériumok szerint történik.

biztonságos lesz, ha
• a fejlesztések épületenergetikai felújítási programokkal 

együtt valósulnak meg.

Eszközök:

• egyszerûsített engedélyezési, szabályozási, illetve átvé-
teli rendszer az alternatív technológiák elterjedésének 
ösztönzésére (a zöldáram mellett a megújuló energiával 
elôállított hô- és a földgáz rendszerbe közvetlenül betáp-
lált, tisztított biogáz támogatott átvétele).

• felhasználó célcsoportok szerinti többszintû programcso-
mag az energiahatékonyság fejlesztésének támogatására.

• hatékonyságra ösztönzô támogatási rendszer bevezetése
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A közlEkEdés EnErgiA EllÁtÁsA

versenyképes lesz, ha

• olyan pálya mentén mozdul elôre a közlekedés, ami  
integrálja a közlekedési, energiapolitikai, vidék- és város-
fejlesztési, munkahely-teremtési, külgazdasági és kép-
zési célokat.

fenntartható lesz, ha

• csökken a kôolaj importfüggôség és CO
2
 intenzitás.

• a vasút szerepe növekszik az áru- és személyszállításban.
• a megfelelô kritériumrendszer szerint minôsített  

alternatív üzemanyagok (villamos- és hidrogénhajtás, 
agroüzemanyagok) meghatározóvá válnak.

• az energetikai célú biomassza termelés és felhasználás 
nem veszélyezteti az agrárkörnyezetet és az élelmiszer 
ellátást, valamint nem ellentétes a vidékfejlesztési törek-
vésekkel. 

biztonságos lesz, ha
• idôben megkezdôdik a felkészülés az olajhozam-csúcs 

utáni közlekedési struktúraváltásra, az elektromos-,  
hidrogén- és agroüzemanyag infrastruktúra kiépítésére.

Eszközök:

• az alternatív üzemanyag elôállítás és közlekedési eszköz 
fejlesztés együttes támogatása mind kutatás-fejlesztési, 
mind gyártási szinten.

• decentralizált, lokális igényeket kielégítô üzemek létesíté-
sének ösztönzése.

• a fosszilis üzemanyagok által okozott externáliák 
számszerûsítése.
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horizontÁlis kérdésEk

Az energetika egész összefüggésrend-

szere megváltozott és összetettebb lett, 

mivel kapcsolatba került más szakpoliti-

kákkal (közlekedéssel, környezetvéde-

lemmel, mezôgazdasággal, vízgazdálko-

dással, oktatással és foglalkoztatással) 

is. Emiatt az állami energiapolitikának  

és szerepvállalásnak egy komplex, más 

területekre is átnyúló megközelítést kell 

alkalmaznia. Ebbe többek között beletar-

tozik:

• az állami szerepvállalásnak az ener-

getikán belül a klasszikus területe-

ken túl proaktív hatással kell lennie  

a szemléletformálásra és a K+F, illet-

ve innovációs tevékenységekre,

• az energetika az iparfejlesztés része 

legyen és jelentôs mértékben hozzá 

tudjon járulni a gazdaságfejlesztés-

hez és a munkahelyteremtéshez, 

szükséges a hazai kutatás-fejleszté-

sen és innováción alapuló mintapro-

jektek és technológiák terjedésének 

ösztönzése, 

• a kétpólusú mezôgazdaság létreho-

zása, amely piacorientált flexibilitás-

sal tud váltani az élelmiszertermelés 

és az energetikai célú biomassza-

elôállítás között, és ezáltal az ener-

gianövények termesztésével fo-

kozatosan mûvelésbe vonhatóak  

az élelmiszertermelésben nem kellô 

hatékonysággal hasznosítható, ma 

parlagon hagyott területek. Ez egy-

ben elôfeltétele a vidéki munkahely-

teremtésnek, a zöldgalléros foglal-

koztatás növelésének, egyszóval  

a mezôgazdasági „rozsdaövezetek” 

újjáélesztésének.

• az agrár- és fagazdasági eredetû 

megújuló energiaforrások a jövôben 

jelentôs szerepet játszhatnak a vidéki 

térségek komplex regionális fejlesz-

tésében, a vidéki települések kör-

nyezetvédelmi problémáinak megol-

dásában és azok népességmegtartó 

képességének fokozásában, új vidéki 

munkahelyek létrehozásában,

• a fenntartható fejlôdés, azon be-

lül a fenntartható és versenyké-

pes mezôgazdaság feltételeként 

az organikus, lokális lehetôségekre  

és igényekre támaszkodó gazdasá-

gok elterjesztése,

• az iparpolitikai fejlesztéseknél szem 

elôtt kell tartani az energetikai gyár-

tás területén kínálkozó esetleges  

befektetés-ösztönzési lehetôségeket 

is és befektetôbarát szabályozási kör-

nyezettel elô kell segíteni ezek meg-

valósulását,

• tekintettel az energetikai szakember-

hiányra, a Nemzeti Energiastratégia 

megvalósítása érdekében a magas 

színvonalú energetikai szakképzés 

mielôbbi felélesztése szükséges, kü-

lönös tekintettel az energiatakarékos-

sági lehetôségek feltérképezésében 

és megújuló energiaforrások hasz-
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nosításában járatos szakemberek 

többszintû képzésének beindítására. 

Az új atomerômûvi blokkok létesíté-

sének szakemberigénye szintén ko-

moly oktatási, képzési program meg-

valósítását igényli.

• a környezettudatosság és a klíma-

védelem az egyén szintjén az ottho-

nokban kezdôdik. A környezettudatos 

szemlélet kialakítását játékos formá-

ban már az óvodai foglalkozásokon el 

kell kezdeni, és be kell építeni minden 

általános, közép- és felsôfokú iskola 

tananyagába.

• az energiafogyasztási szokásokat 

érintô kampányokat célszerû ötvözni 

a hulladék- és vízgazdálkodási szo-

kások formálására vonatkozó progra-

mokkal, mivel így a környezettudatos-

ságra nevelés komplex rendszerben 

valósulhat meg. 

• az energiaszegénység felszámolá-

sára irányuló szociális juttatásokat  

a jövôben célszerû rászorultsági ala-

pon allokálni. 

• olyan támogatási rendszerek felé 

célszerû elmozdulni, amelyek fo-

gyasztás helyett energiahatékony-

ságon keresztül segítik elô a megta-

karítást. Ilyenek például a harmadik 

feles finanszírozási mechanizmusok 

(ESCO), amelyek elterjesztése is  

a szociális-, társadalmi problémák 

enyhítését eredményezheti. 

• hosszú távon azonban a szociális 

szempontok energetikai céloktól füg-

getlen kezelését kell megvalósítani, 

mivel a jelenlegi rendszerben és sza-

bályozási keretek között a fogyasztói 

tudatosság elôtérbe helyezése nem 

érdeke sem a fogyasztónak, sem  

az energiapiaci szereplôknek.
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