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Korszakváltás küszöbén állunk

A globális és helyi szinten jelentkező pénzügyi és 
gazdasági problémák csak tünetek.

A valódi ok az erőforrások túlfogyasztása.

A kialakult válság kezelését és tartós megoldását is 
ennek megfelelően, merőben új gondolkodással kell 
megközelíteni. 
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A fenntartható fejlődés társadalmi 
feltétele

Olyan harmonikus, értékkövető és értékőrző 
társadalom kialakulása, melyben a boldogulás alapja 
az egészség, a tudás, az erkölcs - mely többek között 
a hiten, a bizalmon és tisztességen alapul -, valamint 
a családi, közösségi és nemzeti összetartozás
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A fenntartható fejlődés gazdasági feltételei

Olyan új közmegegyezés, melyben a gazdaság és a 
társadalom szereplői, valamint a közhatalom 
gyakorlói elfogadják a termékek és szolgáltatások 
reális árazását.

Cserébe tartós és egyszerű szabályozókörnyezetre, 
valamint bürokrácia- és korrupció mentes hivatalokra 
számíthatnak.
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A fenntartható fejlődés közhatalmi 
feltételei

Elsődleges feltétel, a szilárd politikai konszenzuson 
nyugvó tartós közbizalom. A politika feladata olyan 
normaalkotó szabályozást kidolgozni, amelyet a 
végrehajtás iránti széleskörű elkötelezettség övez.

A másik fontos feltétel a példamutatás, azaz a 
közhatalom gyakorlóinak hiteles, közbizalmat építő 
intézményrendszert kell kiépítenie.
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A fenntartható fejlődés kulcsterületei

• az élelmiszer önrendelkezés biztosítása

• az ivóvízellátás nemzeti kézben tartása

• az energiafüggésünk csökkentése

• vízkormányzási, hidrológiai fejlesztések megvalósítása

• katasztrófavédelem felkészítése és megerősítése

• kockázatelemzés a kritikus infrastruktúra típusokra

• demográfiai helyzetünk stabilizálása és fejlesztése

• a lakosság környezeti- és klímatudatosságának

• fejlesztése az oktatás minden szintjén

• az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó K+F támogatása

A biztonságos energiaellátás mindezek egyik háttérfeltétele



8

Magyarország energiatükre a fenntarthatóság 
szemszögéből 

• Földgázfelhasználásunk túlsúlyos 

• Megújuló-energia hasznosításunk minimális

• A hazai épületállomány részesedése meghatározó a 
végenergia-felhasználásban

• Épületeink energiafelhasználása pazarló

• Nincs energiatakarékos közlekedés-fejlesztési 
stratégiánk
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Alapvetések

• Erősebb állami szerepvállalásra van szükség

• Nemzetközi kötelezettségeinket nemzeti érdekeinknek 
megfelelően kell megtervezni

• Az ország súlyával és erőforrásaival arányos részvétel a 
globális problémák megoldásában

• Szabályozási hitelesség helyreállítása – átlátható és 
elszámoltatható iparági szabályozás

• Az ország területén gazdaságosan „kitermelhető” megújuló 
energia az éves energiaszükséglet  36%-át képes biztosítani
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Energiapolitikai célok
• Energia importfüggőség csökkentése

 Energiatakarékossággal

 Energiahatékonysággal

 Megújulók részarányának növelésével

 Beszerzési útvonalak diverzifikálásával

• Energiaszegénység csökkentése

• Állam szabályozó szerepének növelése (energiaárak)

• Új alkuk az energiaszolgáltatókkal

• Támogatások extraprofittá konvertálásának 
megakadályozása

• Fogyasztóvédelem szerepének megerősítése
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Szükséges intézkedések
• Intézményrendszer átalakítása

 Szabályozó rendszer hitelessége

 Átlátható és elszámoltatható iparági szabályozás

• Energetikai információkhoz való szabad hozzáférés

• Energetikai képzés 

• K+F források átcsoportosítása

Realista, közösségi érdekű, fogyasztóbarát, objektív 

helyzetértékelésen alapuló energiapolitika
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Hosszú-távú energia stratégia - 2030

• 2010. november 15.: első verzió

• Társadalmi és szakmai konszenzus

• Fő pillérei
 Ellátásbiztonság

 Versenyképesség

 Fenntarthatóság

 Gazdaságélénkítés
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Célok

• A hazai energia-szerkezet módosítása és 

a megújuló energiaforrások részarányának 

növelése

• Az energiatermelés és felhasználás 

hatékonyságának fokozása

• A kapcsolódó ipar és szolgáltatás tudatos 

bővítése
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Szükséges lépések

• Fel kell értékelni a magyar társadalom 

jelenleg „kis befolyású” szereplőinek –

lakosság, önkormányzat, KKV – érdekeit

• Intézményi háttér megteremtése: „zöld 

fejlesztési és finanszírozási alap” 

létrehozása
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Zöld gazdaságfejlesztés

Zöld gazdaságfejlesztés

Természeti-társadalmi 

egyensúly megteremtése

Nemzetközi vállalások 

teljesítése 
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Új Széchenyi Terv

7 kitörési pont:

• Gyógyító Magyarország

• Megújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztés

• Otthonteremtés

• Vállalkozásfejlesztés

• Tudomány-Innováció – növekedés

• Foglalkoztatás

• Közlekedés - tranzitgazdaság
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Zöld gazdaságfejlesztés

Épület energetika

LLL

K

Lakossági Közintézményi

KKV - Mezőgazdaság
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Zöld gazdaságfejlesztés

Közlekedés

LLL

K

Infrastruktúra 

fejlesztés

Zöld gépjármű-

gyártás

Zöldüzemanyag 

előállítás
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Zöld gazdaságfejlesztés

Decentralizált zöldenergia-
termelés

LLL
Eszköz, infras. 

és technológia

Megújuló és 

alternatív energia
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Zöld gazdaságfejlesztés

Alternatív energia termelés

LLL

K

Mezőgazdasági 

alapanyagok és 

melléktermékek

Kommunális 

hulladékok

Mezőgazdasági 

hulladékok
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Zöld gazdaságfejlesztés

Foglalkoztatás bővítése –
oktatás – szemléletformálás

LLL

K

Zöld 

szakképzési 

rendszer

Munkahelyteremtés 

és -megtartás

Szemléletformálás
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Zöld gazdaságfejlesztés

Kutatás – fejlesztés 
– innováció 

LLL
Ökoinnovációs 

termékfejlesztés

Zöld 

mintaprojektek
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Foglalkoztatás

Munkahelyteremtés és -
megtartás

Magas foglalkoztatási 

hatású beruházások

Vállalati 

képzések
KKV beruházások
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Egészségipar

Geotermikus 
energia 

hasznosítása

K
Geotermikus 

energián alapuló 

korszerűsítés

Nagyprojektek –
komplex programok

K
Közösségi 

közlekedés

Közlekedés - tranzitgazdaság

K
Fenntarthatósági 

szempontok
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Vállalkozásfejlesztés és üzleti környezet 
fejlesztése

Vállalkozásélénkítés

• Mikrohitel program KKV-k számára

• Kockázati tőke induló vállalkozások számára

KKV áttörés programja – kitörési pontok azonosítása

• Keresletösztönzés

• Kapacitásbővítés

Üzleti környezet fejlesztése

• Tisztességes fizetési fegyelem megerősítése
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Zöld gazdaságfejlesztés

Zöld gazdaságfejlesztés hatása a fenntarthatóságra

• Természeti rendszerek egyensúlyának helyreállítása

• Évtizedekre szóló belső piac építés

• Foglalkoztatás bővülése - társadalmi egyensúly helyreállítása

• Mérséklődő energiaimport – csökkenő függőség

• Zöld innováció - új piacok elérhetősége

• Növekvő GDP - javuló fizetési mérleg

• Önkormányzati, mezőgazdasági, és KKV szektor 
felértékelődés

• Mitigációs és adaptációs feladatok teljesítése
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Köszönöm a figyelmet!


