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ÖSSZEFOGLALÓ  

a Kerekasztal 2014. november 18-i ülésér ől 
 

Az ülés vendége dr. Aradszki András úr a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Energiaügyért Felelős Államtitkára, prezentációt tartott a hazai energiapolitika 
eredményeiről. 
 
A Nemzeti Energiastratégia fő célkitűzése az ellátásbiztonság,a fenntarthatóság 
és versenyképesség biztosítása. Ezt támogatja az energiahatékonyság és 
energiatakarékosság fokozása, megújuló energiaforrások arányának növelése, 
az atomenergia kapacitásainak hosszútávú megtartása, regionális 
infrastruktúraplatform kialakítása. 
A fenti célkitűzések eléréséhez elengedhetetlen a Kormányzat aktív 
szerepvállalása. 
 
Hosszútávon az magyarországi energiamix alapeleme az atomenergia marad, 
de a fosszilis és zöld energia is számottevő részarányt képvisel (atom-szén-zöld 
forgatókönyv). 
 
A jelenleg közel 30%-os importhányad csökkentése érdekében 2030-ig mintegy 
6300 MW új kapacitás üzembe lépése szükséges. Ennek eléréséhez 
nélkülözhetetlen a leálló alaperőművi termelést biztosító erőművek 
kapacitásának pótlása, valamint a megújuló energiát hasznosító kiserőművek 
számának megtöbbszöröződése. 
 
A Paks 2 beruházás 12,5 milliárd euró értékű, az atomerőmű 100%-ban magyar 
állami tulajdonban marad. 
A felek törekednek a 40%-os lokalizációs szint megvalósítására, ami jótékony 
hatással lenne a magyar gazdaságra: 

• több ezer munkahely teremtődik áttételesen pedig még jelentősebb 
foglalkoztatási növekedés; 

• minimum 3 milliárd eurónyi megrendelés a magyar vállalati szektornak; 
• legalább egymilliárd eurós adóbevétel a magyar államkasszának; 
• magyar vállalkozások számára nyitott a lehetőség arra, hogy külföldön, a 

Roszatom által folytatott építési és üzemeltetési munkákba is 
bekapcsolódhassanak. 

 
Az állam aktív energiapiaci szerepvállalása (rezsicsökkentés) az 
energiaszektorban 334 milliárd forint fogyasztói megtakarítást eredményezett 
2013-2014-ben. 
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A nemzeti közműszolgáltatási rendszerben egy állami tulajdonú, egyetemes 
szolgáltatást nyújtó földgáz-, villamosenergia- és távhőszolgáltató társaság lesz. 
Az új rendszer célja a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartása, egyablakos 
kiszolgálás biztosítása. Az új közmű társaság más állami érdekeltségű 
partnerekkel is együtt fog működni. A piacra lépéshez kötődő módszerek és 
intézkedések, valamint a költségigények felmérése kidolgozás alatt állnak. 
 
A folyamat első lépéseként 2014. október 10-én Főgáz Zrt. többségi állami 
tulajdonba került. 
 
Az ülésen jelen lévő Laczó Sándor, a Főgáz Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy 
az új közműszolgáltatás megteremtéséhez az egyetemes szolgáltatás piacán 
további akvizíciók szükségesek (elsősorban villany), a távhő szektor bevonása 
később várható. Az új szolgáltatónak kis mozgástere lesz az árak 
vonatkozásában, de lesz módja kihasználni más közszolgáltatások (pl. posta) 
által keletkező szinergiákat. 
 
 

KEREKASZTAL TAGOK MEGÁLLAPÍTÁSAI 
 
 

 
• Mielőbb meg kell kezdeni a felkészülést arra, hogy a paksi bővítés 40% 

magyarországi lokalizációs szint lehetőségét ki lehessen használni. Ehhez az 
állami szerepvállalás és források biztosítása szükséges (szakemberképzés, 
fejlesztések, beruházások, stb.) 
 

• Kiemelten fontos körültekintően megvizsgálni, hogy paks 2 miként illeszthető 
a villamosenergia rendszerbe, figyelembe véve a meglévő erőművek tervezett 
leállításait, és a várható villamosenergia igényeket. Könnyen elképzelhető, 
hogy az új blokkok rendszerbe illesztéséhez további beruházások elvégzése 
szükséges. 

 
• A hatályos szabályozás áttekintésével és esetleges módosításával a 

kommunális hulladékfeldolgozás és a hulladékok energetikai hasznosításának 
területén jelentős előrelépést lehet elérni. Ami segíthetné – az EU 
vállalásokkal összhangban – a minél nagyobb mértékű hulladék 
újrahasznosítást, és ezáltal a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartását is. 

 


