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Gáz van, fenntartható energiapolitika még nincs 
 
Nabucco? 
 
Úgy látszik, hogy a januári orosz-ukrán gázvita során előállt válság nem volt elég ah-
hoz a felismeréshez, hogy az energia biztonságpolitikai kérdés. Továbbra sem válto-
zott a döntéshozók gondolkodásmódja. Hiába hangsúlyozzák egyre többen, hogy az 
energiatakarékossággal és a megújuló energiába történő befektetéssel lehetne hosz-
szabb távon csökkenteni a kiszolgáltatottságunkat, és kiszámíthatóbbá tenni az árak 
alakulását. Miért lenne biztonságosabb az azeri, türkmén, grúz, oszét, abház, iráni 
gáz, mint az orosz szomszédjuké? Ráadásul keresleti piac van. A kínai, indiai, japán, 
sőt az uniós partnerek is egymással vetélkednek az import energiáért.  
 
A jelenlegi, inkább csak nevében „versenypiaci” kapitalizmusban a befektetők nem 
vállalnak kockázatot. Biztos profitot akarnak, nemegyszer a megtérülési időn túli idő-
szakra is. Nemcsak egy vezeték kiépítéséről van szó, hanem a kitermelést is a vevők-
nek kell finanszírozni. A tenger alatti gázmezők kiaknázása aligha a magyar szakem-
berek és vállalkozások piaca lesz. Ilyen hatalmas és bizonytalan befektetések helyett 
a jelenlegi kritikus helyzetünkben sokkal értelmesebb lenne az épületek energiafo-
gyasztásának csökkentésével – és így hazai munkahelyek létrehozásával – foglalkozni. 
Ezt hangsúlyozta a Levegő Munkacsoport a gázválság idején a kormánynak írt levelé-
ben1. Az energiaügyekért felelős tárca válasza2 nem tükröz irányváltást az eddigi, 
gyengén és bizonytalanul csordogáló energiahatékonysági támogatáshoz képest. A 
fejlesztésekért felelős minisztériumból még nem érkezett válasz. 
 
Ugyanakkor például Barack Obama januári gazdaságélénkítő programjában 2 millió 
lakás és a középületek 75 százalékának energiatakarékosságot szolgáló felújítását cé-
lozta meg az USA-ban. A cseh miniszter 10 milliárd koronás épületfelújítási programot 
indított. A német lakótelepek legújabb energetikai rehabilitációs programja 2,4 millió 
lakást érint. Az aktuális konjunktúracsomag keretében 2009-2011 közt energetikai 
rehabilitációra körülbelül 3 milliárd euró szövetségi támogatás áll rendelkezésre. Je-
lenleg dolgoznak egy újabb, ezúttal 12 milliárdos csomag kidolgozásán.  
 
 
Csak a haszon garantált?  
 
A vidéki települések hasonlóan sérülékennyé válnak a nagy ellátórendszerek követ-
keztében, mint a városi lakosság. A Levegő Munkacsoport folyamatosan kifogásolta, 
hogy a ritkán lakott, vidéki területeken legtöbbször ugyanolyan műszaki infrastruktú-
rát építettek ki (például a földgáz-hálózatot), mint a sűrűn lakott településeken. A tá-
mogatási rendszert úgy alakították ki, hogy a decentralizált kis közművek (például 
természetközeli szennyvízkezelők) építése kimaradt a közpénzes lehetőségekből. Ho-
lott ezek a rendszerek nemcsak kevesebb beruházási költséggel járnak, de még fonto-
sabb, hogy az üzemeltetésük energiatakarékos, és a havi díjak is jóval alacsonyabbak. 
A gyengébb jövedelemtermelő képességű területeken már önmagában a megélhetési 
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költségek kordában tartásának szükségessége is indokolhatta volna a helyi megoldá-
sok, megújuló energiák előnyben részesítését.  
 
A nagy szolgáltatók hálózatainak biztonságos működtetése, megfelelő karbantartása a 
ritkán lakott területeken fajlagosan jóval többe kerül. A költségek folyamatos csök-
kentésére kényszerített részlegek igyekeznek ezen is takarékoskodni. Így történhe-
tett, hogy a – januárban nem szokatlan – hóesés hatására mintegy 15 ezer ember 
áram nélkül maradt két teljes napra több Vas, Somogy és Zala megyei településen. 
Néhány helyen még a rákövetkező napokban is csak aggregátról tudtak ideiglenesen 
áramot adni. A Magyar Energia Hivatal most vizsgálja az E.ON áramszolgáltató fele-
lősségét. 
 
A településeken azonban nemcsak a világítás kimaradása jelentett problémát. Sok he-
lyen a kazánok működtetéséhez is kell az áram, sőt a szennyvizet is átemelő szivaty-
tyúkkal juttatják a messze fekvő központi telepre. További súlyos érvágást jelentett a 
háztartásoknak a mélyhűtők leolvadása, amelyben nemegyszer a család több hónapos 
zöldség- és hússzükségletét tárolták. 
 
Történik mindez néhány tíz kilométerre Ausztriától, ahol már a hetvenes évek olajvál-
sága óta folyamatosan fejlesztik a decentralizált, helyi forrásokra támaszkodó közmű-
veket.  
 
2009. január 31. 
 
 
Beliczay Erzsébet 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/gazvalsagminisztereknek_0901.pdf 
2 A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium az alábbi levelet küldte a Levegő Munkacsoportnak 
2009. január 27-én: 
 
Tisztelt Elnök Úr és Elnökhelyettes Asszony! 
 

Kérjük, fogadja szíves tájékoztatásul az illetékes szakfőosztályunk alábbi válaszát. 
Köszönettel vettük a KHEM-nek megküldött levelüket, amelyben felhívják a figyelmet az energiataka-

rékosság fontosságára. Előrebocsátom, hogy teljesen egyetértünk abban, hogy nagyobb összegekkel kel-
lene támogatni az energiatakarékosságot, de – Önök is tudják – a költségvetés sajnos szűkös határokat 
szab a támogatási lehetőségek területén és a KEOP lehetőségek is korlátozottak. 

Fontos ennek ellenére felhívni a figyelmüket arra, hogy vannak eredmények és több támogatási 
rendszeren keresztül ösztönöztük az elmúlt években, és ösztönözzük ma is az energiatakarékosságot. 
– a NEP pályázati rendszer keretében több, mint 35.000 energiatakarékossági célú pályázatot támogatott 
a tárcánk, ami lakásokra vetítve akár 200.000 körüli lakásszámot is jelent, 
– a panelprogram keretében több mint 250.000 lakás kapott támogatást az iparosított technológiával 
épült lakások energetikai korszerűsítéséhez, 
– eredményesen működik az Önkormányzati Minisztérium lakossági ÖKO programja, 



 

www.levego.hu  3 

                                                                                                                                                                  
– a vállalkozói, illetve közületi területeken pedig az Energiatakarékossági Hitel Alap, a KIOP és a KEOP 
biztosított, illetve biztosít jelenleg is támogatásokat az energiatakarékosságra irányuló beruházásokhoz.  

A jövőt tekintve kétségtelen, hogy sokkal intenzívebb energiatakarékossági tevékenységre lesz szük-
ség, ha az EU elvárásoknak is meg kívánunk felelni, és erre a tényre a Kormány által elfogadott Nemzeti 
Energiahatékonysági Cselekvési Terv is felhívja a figyelmet. A KHEM minden lehetőséget meg fog ragadni 
a jövőben is, hogy fokozza az energiatakarékossági tevékenység eredményességét, és bízunk abban, 
hogy a 2013. utáni fejlesztési tervekben erre a területre lényegesen nagyobb hányad jut majd az EU tá-
mogatásokból is. 
 
Üdvözlettel, 
 
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium 
Ügyfélszolgálati Információs Iroda 
Tel: 06-1-475-34-34 
Fax: 06-1-475-34-35 
E-mail: ugyfelszolgalat@khem.gov.hu 


