
Szenior Energetikai Vezetők Kerekasztala 
 

„500 év vezetői tapasztalat az energetikában” 
 

 
Tel.: (36-1)326-6703, 326-9328 Fax: (36-1)326-9324 E-mail: tigres@tigres.hu 

2010. július 1. 

Összefoglaló megállapítások 
Vajda György: Energia és társadalom című könyvéhez kapcsolódóan a fenntartható 
energiagazdálkodásra és a megújuló energiaforrások magyarországi hasznosítására 

vonatkozó vita eredményeiről 
 

 
1. A megújuló energiaforrások hasznosítása rendkívül divatos, kiemelt téma az egész 

világon, amelynek keretében sokszor túlzó, illetve gazdasági és műszaki alapot 
nélkülöző állítások is elhangzanak. A kapcsolódó intézkedéseket ugyanakkor 
racionálisan, túlzásoktól mentesen kell meghozni. A lehetséges döntéseknek nagy a 
bizonytalansága. Nem szabad siettetni a folyamatot és túl korán 
visszafordíthatatlan vagy csak nagy anyagi áldozatok árán módosítható döntéseket 
hozni. A döntéshozatal során arra is figyelemmel kell lenni, hogy a megújuló 
energiaforrások hasznosítása rendkívül gyorsan fejlődik, és könnyen lehet, hogy 
2-3 év múlva a jelenleginél sokkal olcsóbb és hatékonyabb technológiai megoldások 
lesznek elérhetőek. 

 
2. Az EU kötelezettségek teljesítését az EU egészéhez, illetve a többi 

Magyarországhoz hasonló helyzetben lévő EU tagországhoz viszonyítva indokolt 
végrehajtani. Figyelni kell az EU egésze, valamint a hasonló helyzetben lévő 
országok időarányos teljesítését. Ezt kell mértékadónak tekinteni. A magyar 
adottságoknak és lehetőségeknek megfelelően szükséges eljárni, és csak 
addig elmenni az EU célok teljesítésében, ameddig azt a magyar gazdasági érdekek 
lehetővé teszik. Nem szabad a költségekre és következményekre tekintet nélkül 
„környezetvédelmi éltanuló” szerepre törni. 

 
3. Tárgyilagosan és racionálisan, illúzióktól mentesen mérlegelni kell, hogy a 

megújuló energiaforrások hasznosításához kapcsolódó programoknak 
vannak-e olyan elemei, amelyekkel javítható Magyarország gazdasági 
versenyképessége. Tudunk-e valaminek a gyártásában élre kerülni (mint például a 
németek a szélerőművek gyártásában)? Ha erre nagy esély van, úgy a reményteljes 
technológiát kell kiemelten támogatni, amennyiben nincs, akkor az adott területen a 
teljesítés minimumára célszerű törekedni. 

 
4. A megújuló energiaforrások hasznosításához kapcsolódóan kiemelten fontos a 

megfelelő kommunikáció: a közvélemény objektív, pontos, szélsőségektől mentes 
tájékoztatása szükséges a lehetőségekre, az egyes megoldások előnyeire és 
hátrányaira, a környezeti és gazdasági hatásokra, a foglalkoztatásra, a megvalósítás 
költségeire és a fogyasztói terhekre vonatkozó információk, számítások 
torzításmentes publikálásával. El kell kerülni az adatok és tények olyan formában, 
csoportosításban történő bemutatását, amely kizárólag egy adott vélemény, illetve 
érdek alátámasztására szolgál és nem tükrözi a tényleges összefüggéseket. 

 
5. A megújuló energiaforrások támogatásának költségeit alapvetően a fogyasztók vagy 

az adófizetők finanszírozhatják. A támogatás forrása célszerűen minél nagyobb 
mértékben a fogyasztói ár, mert így a fogyasztók közvetlenül szembesülnek a 
támogatás költségeivel. 


