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Összefoglaló 
 

 
Bencsik János úr, belgazdasági államtitkár, mint az ülés meghívott vendége, röviden 
tájékoztatta a jelenlévőket a Kormányzat energiastratégiai elképzeléseiről. Ennek során 
az alábbi témákat emelte ki. 
 
Az energetikai kérdések a kormányzati struktúrában két helyen kerülnek kezelésre. A 
Nemzetgazdasági Minisztérium felelős az energetika stratégiai kérdéseiért, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium a végrehajtásért és a finanszírozásért. 
 
A Stratégia az ellátásbiztonságot, versenyképességet és fenntarthatóságot tartja fő 
prioritásnak. Új viszonyrendszer és új alkupozíció megteremtése szükséges azért, 
hogy a szereplők méltányos profithoz juthassanak úgy, hogy a költségvetés és a 
lakosság terhei is elviselhetőek maradjanak hosszútávon (megfizethetőség). 
 
Az atomenergia mit energiaforrás nem kerülhető meg, ezért folytatódik a Paksi 
élettartam hosszabbítással és bővítéssel kapcsolatos előkészítő munka. 
 
Gázfelhasználás hatékonyságát növelni kell, amihez a gáztüzelésű erőművek 
hatásfokjavítása szükséges. 
 
Megújuló források felhasználása kiegészítő jelleggel jelenik meg, de akár az EU 
előírásokon felüli részarány is elérhető. Fő célok: 

• Legkisebb költség elve érvényesüljön 
• Hazai gazdasági fejlődést is elősegítse (ipari termelés, munkahelyteremtés) 
• Alacsony hatásfokú fatüzelés visszaszorítása 
• Megújuló technológiák támogatásának differenciálása, KÁT rendszer fokozatos 

megszüntetése 
 

Energiafelhasználás csökkentése 
• Villamos-energia fogyasztásban nincs érdemi elmozdulási lehetőség 
• Közlekedésben, alternatív tüzelőanyagok használata, biometán, biogáz előtérbe 

helyezése a biodízellel és bioetanollal szemben 
• Hőtermelés esetében az épületenergetikai korszerűsítési programokon keresztül 

(középület, lakások) jelentős energia megtakarítást elérése 
 
Erősebb Állami szerepvállalás, új alku 

• Árképletek áttárgyalása 
• Stratégiai társaságoknál állami tulajdon megtartása vagy megszerzése 
• Külpolitikai eszközökkel is támogatni az ellátásbiztonságot 
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Kerekasztal tagok megállapításai 
 
 
1. Energiastratégia 

• Ellátásbiztonságban az atomenergiának alapvető szerepe van, a megújuló 
energia termelés fontos, de csak kiegészítő szereppel bír. 

• Az EU előírásoknak történő megfelelés mellett ne a kitűzött irányszámok 
határozzák meg a megújuló technológiák részarányát, hanem a magyar 
gazdaság érdekeit szem előtt tartó optimumkeresés.  

• Jó irány a megújuló technológiák differenciált támogatása a magyar gazdaság 
fejlődését is elősegítők előtérbe helyezésével. 

• Az Energiapolitika integrált kezelése érdekében, erős kooperáció és egyértelmű 
feladat és felelősség megosztás célszerű a két minisztérium között (NFM, 
NGM). 

 
2. Állami tulajdon a stratégiai társaságokban 

• Tulajdonszerzéshez nem feltétlenül kell ragaszkodni, figyelembe véve annak 
költségvetésre gyakorolt hatásait, de fontos a befolyás megtartása, 
megszerzése a stratégiai területeken. 

• MVM részleges tőzsdei értékesítése javítaná a költségvetés helyzetét, továbbá 
biztosítaná működésének átláthatóságát és kiszámíthatóságát. 

 
3. Energia gazdálkodás 

• A távhő hálózatok fenntartása, és adottságaik jobb kihasználása szükséges. 
Fontos a rendszerekről történő leválások megállítása, új fogyasztók 
csatlakozásának ösztönzése. 

• Jó cél, hogy a hőtermelés és szolgáltatás egy kézbe kerüljön, de nehezen 
megvalósítható a jelenlegi helyzetben. 

• Jó irány a szociális alapú fogyasztásival szemben, a fejlesztési támogatások 
kormányzati preferálása. 

• Az épület energetikai megtakarítások számszerűsítése előtt a felújítandó 
épületállomány vizsgálata szükséges energia megtakarítási szempontból.  

• A legjobb eredmény akkor érhető el, ha először a fogyasztási hely korszerűsödik 
(nyílászáró csere, szigetelés), és ezt követi a fűtési rendszer korszerűsítése 
(tüzelő anyag vagy tüzelési technológiaváltás). 
 

4. Szénhidrogén ellátás 
• A rendelkezésre álló gáz határkeresztező és tároló kapacitás ellátás biztonsági 

és kereskedelmi szempontból is megfelelő.  
• Az Gazprom szerződés felülvizsgálatára, újratárgyalására irányuló munkát meg 

kell kezdeni (esernyő megállapodás létrehozása). 
 
5. Energiatermeléssel összefüggő beruházások ösztönzése 

• Engedélyezési eljárások egyszerűsítése, felgyorsítása szükséges. 
• Finanszírozás elősegítése, mezőgazdaságban otthonosan mozgó finanszírozó 

létrehozása. 


