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Időzítési probléma

• A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia jóvá van hagyva, de struktúrája 
és tartalma nem mindenben harmonizál a NEKT elvárt tartalmával.

• A Nemzeti Energiastratégia csak 2019 második felére készül el.

• A NEKT első tervezetét anélkül kellett kiadni, hogy rendelkezésre álltak 
volna az alapvető energiastratégiai döntések.

• ITM egy időben kell dolgozzon több stratégiai feladaton.



A legfontosabb energiastratégiai kérdések

1. Hogyan fog alakulni 2030-ig a népesség és a GDP?

2. Milyen energiaellátási, ezen belül villamos- és hőenergia-, valamint közlekedési 
energiaigényre kell felkészülni
a) alapesetben,

b) különféle intenzitású energiahatékonysági erőfeszítések mellett?

3. Milyen primerenergia-mix tervezhető?
a) Lehet-e csökkenteni az importfüggőséget, és

b) hogyan lehet biztosítani az ellátásbiztonság megfelelő szintjét?

4. Milyen megújuló-hányadot lehet célként kitűzni?

5. Milyen megújuló-mix tervezhető?
a) villany-hő arány,

b) technológiák,

c) fenntartható biomassza biztosítása.



Előzmények

• A szovjet blokk részeként Magyarország a Szovjetuniótól kapott 
energiahordozókat.

• Az EU-csatlakozás után megindult az import diverzifikációja, de a fő 
energiahordozók tekintetében maradt az orosz függőség.

• 2004-től intenzívebben megindul a megújuló energiák termelése, de 
az utóbbi tíz évet a stagnálás jellemzi. 



Dilemmák
• Magyarország vízenergiában szegény, a vízenergia gyakorlatilag kiesik.

• A szélenergia-fejlesztés jogi eszközökkel tiltva van.

• Viszonylag jók a lehetőségek a PV-termelésre, de időjárásfüggők 
integrálására nem alkalmas a VER.

• Van biomassza-kapacitás, de korlátozott mértékben.

• A lignit az egyetlen számottevő hazai fosszilis erőforrás.

• A magyar társadalom az energia-klíma kérdéskörről csak nagyon 
korlátozott mértékben tájékozott, a klímavédelmet EU igényének tekinti.

• A jelenlegi kormánypolitika egyik sarokköve a rezsicsökkentés, ami 
jelentősen beszűkíti a mozgásteret.



A civil szféra néhány javaslata
• Hatékonyabb klíma-kommunikáció a társadalommal a civil szervezetek 

bevonásával.

• Ambiciózusabb célok és megvalósítható politikák.

• A korábbi energiahatékonysági és megújulós programok kiértékelése.

• Szakpolitikai alternatívák kidolgozása, benne
• a fosszilis támogatások kivezetése, a források átcsoportosítása,
• átfogó agrárenergetikai program,
• a szélenergia pozíciójának újraértékelése,
• ösztönző energiaár-rendszer kidolgozása stb.

• Érdemi vita az érdekeltekkel.
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