KÁTYÚZÁS HELYETT ÚJ UTAT AZ ENERGETIKÁBAN
Az Energiapolitika 2000 Társulat program-javaslata
Az energetika területére jellemző koncepciótlanság, kormányzati kapkodás, a „lyukak betömése”, a
„kátyúzás” után, irányváltást kell végrehajtani. Az ország jelentős változások előtt áll. Ez késztet
bennünket arra, hogy összefoglalva és aktualizálva korábbi javaslatainkat, közzzétegyük a
helyreállítás energiapolitikáját.
Politikai filozófia
Szakítás a neoliberális doktrínával. Szakítani kell azzal a dogmatikus felfogással, ami szerint a piac
mindent megold. Felül kell vizsgálni a szabadpiaci rendszer kizárólagos alkalmazását az
energetikában. Lehetőleg kompromisszumokat kell kezdeményezni és elérni az EU szabályozásban
is.
Állami felelősségvállalást! Az állam felelősségét és szerepvállalását, a hazai energiaforrásokkal
(biomassza, geotermia stb.) való gazdálkodás elveit, az energetika állami intézményi rendszerét, a
vezetékes közszolgáltatások szabályzatát és az energetikai fogyasztóvédelem szervezetét
energiatörvény-ben kell rögzíteni.
A nemzeti közösségi érdek prioritása. Az energiapolitikát is az ország valós teherbíró
képességének figyelembevételével kell alakítani. Az EU voluntarista elvárásai helyett realista,
közösségi érdekű, fogyasztóbarát energiapolitikát kell kialakítani. A nemzet csak erőforrásaival
arányosan vegyen részt a világproblémák megoldásában.
Külpolitika. Az oroszországi primer energiahordozó (földgáz) behozatali függőség rövid- és
középtávon számottevően nem csökkenthető. A leghatékonyabb intézkedések is csak hosszabb távon
fejtik ki hatásukat. Az ellátásbiztonság elsősorban politikai garanciákkal, közös energetikai
befektetésekkel (pl. Paksi Atomerőmű bővítése), közös EU politikával (energiahordozók közös piaca)
erősítendő. A „visegrádi országoknak” vannak közös energetikai érdekeik és ebből adódóan közös
céljaik, amelyek megvalósítása a kibővített közép-európai regionalitás keretében lenne lehetséges.
EU politika. A magyar energiapolitika feladata az unió energiapolitikájának magyar érdekű
befolyásolása. Szervilis alkalmazkodás helyett, kritikai elemzéssel kell átvennünk és alakítanunk az
EU joganyagot. Az uniós érdekérvényesítésre jó lehetőséget teremt a 2011. évi magyar EU elnökség.
Hazánknak különösen a következő kérdéseket kellene „visegrádi összefogással” napirendre tűzni:




Alap-energiahordozók közös piaca. Az import földgáz ellátást biztosító projektek közös
Európai Uniós felelősségvállalásban létesüljenek és üzemeljenek.
A versenypolitikát és a piacszabályozást demokratizálni kell, úgy, hogy ezek csak a
tagállamok egyhangú szavazatával léphessenek hatályba, illetve lehetővé kell tenni, hogy a
tagországok kimaradjanak a számukra hátrányos belső piaci szabályozásból.
Szorgalmazni kell, hogy az egyetemes szolgáltatás keretében az államilag szabályozott,
hatósági energia-árak alkalmazását az EU joganyagok is elismerjék.
Energiapolitikai célkitűzések

Olyan megoldásokra van szükség, amelyek elsősorban a közvetlenül előttünk álló évtizedek
energiaellátását biztosítják. Ezért sem a hagyományos fosszilis energiahordozók felhasználása, sem a
nukleáris energia bővítése nem kerülhető meg. A megújuló energiaforrások még hosszú ideig csak
(fontos) kiegészítő szerepet tölthetnek be.
Ellátásbiztonság. A gázfelhasználás túlsúlyának csökkentése elsőrendű energiapolitikai feladat, a
lokális hőellátásban, és a központosított villamosenergia-termelésben. A földgáz szerepe a hazai
energiaforrásokra támaszkodva jelentősen csökkenthető. A villamosenergia-termelésben
összehangoltan növelni kell a hazai lignit és az atomenergia felhasználásának arányát. A megújuló
energiák közül kiemelt szerepe lehet a biomassza, a geotermikus energia hőellátási célú
hasznosításának.
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Energiatakarékosság. Fontos terület az energiaellátás veszteségeinek csökkentése, az
energiaszolgáltatás hatásfokának növelése: a minimális fajlagos energetikai hatékonysági mutatók
(hatásfokok) előírása az energiatermelésben és -átalakításban. A másik nagy területe a
takarékoskodásnak az energiafelhasználási veszteségek csökkentése, vagyis a „felhasználási
hatásfok” növelése. Ide tartozik az épületenergetika. Az államnak ezt a területet — az uniós
támogatásokat is figyelembevéve — kiemelten kell támogatni. A fogyasztói energia megtakarítást
szolgálhatják a háztartási készülékek hatóságilag előírt energiafogyasztási mutatói, illetve azok
betartatása.
Érdemi energiahatékonysági, fogyasztói energiatakarékossági programot kell indítani, felhasználva
az európai uniós támogatások e területre irányítását. Nem az energiatermelést, hanem a hatékonyabb
energiafelhasználást kell támogatni.
Fogyasztói magatartás befolyásolása. Ennek egyik lehetősége az energiatakarékos fogyasztói
tudat kialakítása és fejlesztése, amelyet az oktatásban is figyelembe kell venni. A másik lehetőség a
fogyasztói szokások befolyásolása. Ezek alkalmazásában a piaci szereplők ellenérdekeltek, itt tudatos
állami beavatkozás szükséges.
Az energiaszegénység mérséklése. A villany, gáz és a távfűtés közérdekű szolgáltatásoknál fenn
kell tartani a rászorulók számára is megfizethető szolgáltatást egy minimális igényszintig. A
fizetésképtelenné vált rászorulók szolgáltatásból való kiesésének megakadályozására megfelelő
mechanizmusokat kell kialakítani.
Intézményrendszer
Új energetikai intézmények
Magyar Energiastratégiai Intézet. Az ipar, a közlekedés, a mezőgazdaság, a szolgáltatások és a
háztartások energiaellátását egyaránt érintő komplex energetikai feladatok vizsgálatára és
összehangolására megfelelő színtű független állami energiastratégiai intézményt kell működtetni. Az
intézmény feladata a külföldi és a hazai energetikai folyamatok figyelemmel kísérése és elemzése
alapján az ország társadalmi-gazdasági programjaihoz illeszkedő távlati energetikai stratégiák
kidolgozása, a lakosság felvilágosításának elősegítése.
Fogyasztóvédelmi szervezet. Államilag finanszírozott, de független, lakossági energetikai
fogyasztóvédelmi szervezetet és érdekegyeztető fórumot kell létrehozni. A formai működtetés helyett
meg kell teremteni az érdemi, tartalmas működés feltételeit. Ebben a szakmai és civil szervezeteknek
is megfelelő szerepet kell biztosítani. Alapvető követelmény a nyilvánosság biztosítása és az
energetikai információkhoz való szabad hozzáférés.
Meglévő intézmények fejlesztése
Állami Energetikai Központ. Az ipart, a közlekedést, a mezőgazdaságot, a vidékfejlesztést, a
környezetvédelmet és a lakosság életminőségét egyaránt érintő kompex energetikai feladatok
állami koordinálására — a kormányzati struktúrába illeszkedő — energetikai államtitkárságot kell
létrehozni.
Magyar Energia Hivatal (MEH). Az Országgyűlés felügyelete alá kell helyezni, szervezetét
szakmailag meg kell erősíteni. Kompetenciáját pontosan le kell határolni és törvényileg megerősíteni.

Tulajdonpolitika
Vagyontörvény. Le kell állítani az energia privatizáció minden formáját. Alkotmánymódosítással
és/vagy kétharmados vagyontörvénnyel kell megvédeni a közmű-rendszerek, a megmaradt vezetékes
energiarendszerek közösségi tulajdonát. Növelni kell a magyar közösségi energetikai tulajdont.
Integrált távhőtulajdon. Az államnak elő kell segíteni, hogy teljes vertikumú önkormányzati (termelő
és szolgáltató) távfűtő, sőt energiaszolgáltató társaságok jöjjenek létre. Támogatni kell, hogy az
önkormányzatok tulajdonosi pozícióba és ennek révén irányítási jogokhoz jussanak.
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Fejlesztéspolitika. Állami tulajdonú energetikai cégeken (pl. MVM ZRt.) keresztül közvetlenül,
szabályozási eszközökkel (Energiatörvény, ágazati energiatörvények, MEH engedélyezés) pedig
közvetve segíteni kell a nemzeti érdekű energetikai fejlesztések megvalósítását.
Közlekedésfejlesztés. A közúti, a vasúti és a vízi közlekedést egyaránt felölelő olyan
közlekedésfejlesztési stratégiát kell kidolgozni és megvalósítani, amelynek domináns eleme a
közlekedési ágazaton belüli közösségi érdekű energiagazdálkodás elérésére való törekvés.
Ár- és adópolitika
Hatósági ármegállapítás. A gáz-és villanyszolgáltatásban a hatósági ármegállapítást, illetve
árellenőrzést — az erre vonatkozó európai uniós korlátozások határáig — a lehetséges legnagyobb
körben, kiemelten a lakossági és kommunális szférában, fenn kell tartani. Az ármegállapításnak
hatékony önköltség ellenőrzésen kell alapulnia.
A fogyasztói energiaárak csökkentése. A piaci folyamatok által lehetővé tett mértékben, az
érvényes jogszabályok alapján azonnal csökkenteni kell a fogyasztói energiaárakat. Ezt követően,
sürgősen és tárgyilagosan elemezni kell a versenypiaci nyitás következményeit. Új alku-feltételeket
kell támasztani a magán-és külföldi tulajdonú energiaszolgáltatókkal: extraprofit helyett meg kell
határozni a méltányos profitot, az e feletti extraprofitot pedig a fogyasztóknak vissza kell juttatni.
Szociális tarifák visszaállítása. A szolidaritás elvén működő un. szociális tarifa szerint az energiaszolgáltatások bizonyos fogyasztási szint alatt kedvezményesek, e felett pedig normál piaci árat kell
értük fizetni.
A távfűtés ára. A távfűtési fogyasztók védelmének legfontosabb eleme a teljes körű költségalapú,
hatósági (önkormányzati) ármegállapítás és az ehhez kapcsolódó hatékony költségellenőrzés. Ennek
feltétele az integrált távhőtulajdon, amely lehetővé teszi, hogy a kapcsolt energiatermelés haszna a
távhőfogyasztóknál érvényesüljön.
Energiaadók. Ezek az adók az állam ökoszociális felelősségének érvényesítését szolgálják. Az
energiatermelés externális költségeinek figyelembevételével kialakított energiaadónak komoly
szerepet kell betöltenie az energiatermelés struktúrájának a társadalmi érdekek és értékek szerinti
befolyásolásában. Összehangolt és átlátható, az energia- és környezetpolitikai célokat egyaránt
szolgáló integrált adórendszert kell kialakítani, amelynek fokozatos bevezetésénél tekintetbe kell venni
a fogyasztók teherbíró képességét is.
Támogatáspolitika
A támogatások többletterhet okoznak, vagy közvetlenül a fogyasztóknak, vagy áttételesen, az adókon
keresztül, az egész társadalomnak. Alkalmazásuk kizárólag a közjót szem előtt tartó, társadalom- és
gazdaságpolitikai indokok alapján lehetséges, a társadalom által elfogadott mértékben. Meg kell
akadályozni a támogatás profittá történő konvertálásának lehetőségét. A jelenlegi, gyakran
lobbiérdeket szolgáló, támogatási rendszer helyett közösségi érdekű, fogyasztóbarát támogatási
rendszert kell kidolgozni.
Biomassza és a geotermikus energia. A biomassza (és biogáz) alapú hőellátást és kapcsolt
energiatermelést, illetve a geotermikus hőellátást az elérhető jó hatásfok és a jelentős földgázkiváltás
miatt célszerű ösztönözni. Itt is az érintett hőtermelőket, illetve hőfogyasztókat indokolt ösztönözni,
illetve támogatni.
Szélerőművek. Értékelhető teljesítőképességük alacsony, a szél korlátozott rendelkezésre állása
csak 20% körüli kihasználást tesz lehetővé. A szélerőművek fosszilis tüzelőanyag megtakarítása kicsi,
ezért támogatásuk nem indokolt.
Kapcsolt energiatermelés. Többnyire üzleti alapon is érdemes megvalósítani, ekkor támogatására
nincs szükség. A hatékony kapcsolt energiatermelést egyes esetekben — az energia-megtakarítással
arányosan — indokolt lehet ösztönözni, az ösztönzés a hőfogyasztók közösségét illeti meg.
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Szociális bérlakás intézményének bevezetése. Az energiaszegénység nagyrészben a városi
lakótelepek közműsszolgáltatásait igénybevevő, amúgy is szegény lakók körére jellemző. Az ő
szociálisan indokolt támogatásukat az egyes közszolgáltatások (pl. gáz, távfűtés) ártámogatása
helyett, az önkormányzat tulajonában lévő, „szociális bérlakás” támogatást tartalmazó kedvezményes
lakbérében lehetne érvényesíteni. A „lakbér”, a lakás-bérlet díja mellett, egy minimál-komfortú
közműszolgáltatás díját is tartalmazná.
Kutatás-fejlesztés (K+F). Indokolt, hogy az energetikai K+F GDP arányos pénzügyi támogatása
legalább az EU átlagát elérje, és annak növekedését kövesse. Ennek elősegítésére az energetikai
K+F tevékenységet a hazánkban megtelepedett nagy multinacionális energetikai cégek és a hazai
tulajdonú vállalatok egyaránt finanszírozzák.
Budapest, 2010. február 8.
Energiapolitika 2000 Társulat
Elnöksége
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