
KONFERENCIA 
„Az igazságos átmenetről az energiaiparban 

a kelet-közép európai régióban” 

Budapest, 2017. november 27-28.

1

A 
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A magyar kormány álláspontja a 
„4. energiacsomag”-ról és 

az EVDSZ álláspontja az igazságos átmenetről. 



2011: Nemzeti Energiastratégia elfogadása
 A magyar energiapolitika irányait tartalmazó legmagasabb

szintű dokumentum.

 Három alapvető cél: a hazaienergia ellátás hosszú távú

- fenntarthatósága,

- biztonsága és

- versenyképessége.
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Kormányzati álláspont



2011: Nemzeti Energiastratégia elfogadása

Öt eszköz a célok eléréséhez:

- energiahatékonyság, energia takarékosság,

- megújuló energiaforrások alkalmazásának fokozása,

- az atomenergia hosszú távú, békés célú alkalmazása,

- a regionális energia infrastruktúrákhoz való kapcsolódás,

- a kormányzat aktív energiapiaci szerepvállalása.
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2011: Nemzeti Energiastratégia elfogadása

• Cél: „Atom-Fosszilis-Zöld” forgatókönyv:

• Energiamix:

- atomenergia meghatározó szerepe,

- a megújuló,

- a fosszilis energiaforrások hasznosítása mellett

• A fogatókönyv fontos eleme:

A szénalapú energiatermelés szinten tartása, a szakmai kultúra
fenntartása, és a hazai szénkészletek hasznosítási lehetőségének a
fenntartása!
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„Tiszta energiát minden európainak” c. javaslatcsomag 
2016 november

• Cél: az EU-s villamosenergia rendszer 2030-ig történő átalakítása

- energiahatékonyság előtérbe állítása,

- megújuló erőforrások terén az EU vezető szerepet érjen el globálisan,

- a fogyasztók középpontba helyezése.
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Magyar álláspont:
• Egyetért: szükség van a megújuló energia integrálására, olyan

jogi keretekre, amely fogyasztóközpontú rugalmas és
versenyképes belső energiapiacot tesz lehetővé.

• Prioritások a tárgyalások során:

- a nemzeti szuverenitás, a tagállami hatáskörök tiszteletben tartása,

- az arányosság elvének az érvényre juttatása

- ellátásbiztonság: elsősorban tagállami szinten kell szabályozni

- energiamix meghatározása: tagállami jog

- legyen biztosítva a technológia-semlegesség elve,

- a fogyasztók védelme: a tagállamokat indokolatlanul ne korlátozzák.
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Magyar álláspont:

Nem az új jogi keret gyors elfogadása a fontos, hanem 
koherens, végrehajtható szabályozás kialakítása. 

Ehhez pedig idő kell!
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 Fontos a széndioxid kibocsátás csökkentése.

 Az igazságos átmenet garanciái mellet a tisztességes 
átmenet garanciáit is meg kell teremteni!

 A hazai erőforrások (energiahordozók, beépített 
kapacitások, humán erőforrások) felhasználását 
biztosítani kell!

 A biztonságot, ezen belül a munkahelyek biztonságát 
is támogatni kell!

 EU-s (technológia-semleges) támogatási rendszerek 
kellenek!
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 Versenyképes és megfizethető ár szükséges!

 Biztosítani kell, hogy az EU-n kívülről ne érkezhessen  
az EU-ba szennyező technológiával előállított 
villamos energia!

Az átalakulás terheit nem viselhetik csak a 
munkavállalók!
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Ne feledjük!

Együtt erősebbek vagyunk!
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