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Tisztelt Elntik Or!

Kdszonom a Tdvh6 Audit Projekt (a tovdbbiakban: TAP) megval6sitdsdval kapcsolatban
irott 1eve16t, valamint a TAP megval6sitasdhoz felajdnlott kozremiikod6s6t 6s
t6mogat6sdt. Ktilonosen fontosnak tartom azt, hogy a hazai szakmai 6s tudom6nyos

szervezetek aktu6lis k6rd6sekr6l v6lem6nyt alkotrak,

6s azt

eljuttatjrek

a

d6nt6shoz6knak.
Engedje meg, hogy taj6koztassam a TAP jelenlegi 6ll6sdr6l. A feladat f6kttszdban most a
hazai tavh1szolglltatas 6Il, a t6vh6termel6s pedig csak abban az esetberu ha termel6i
enged6llyel is rendelkezik az 6rintett szolg6ltat6. Ebb6l kdvetkez5en maga az audit
azokon a kiemelt telepfll6seken zajlik, ahol kor6bban m6r ki6piilt a t6vh6rendszer.
Magyarorszdg Korm6nya kiemelten fontosnak tartja a tiivh6 szempontb6l jelenleg nem
6rintett teleptil6sek, telepiil6sr6szek fldteset is, de a most folyamatban 16v6 TAP-nak ez
nem r6sze.

Az

Orszdrggyiills iiltal elfogadott Nemzeti Energiastrat6gsa 2030 egylrtelmiiv6 teszi,
hogy energiafelhaszn6l6sunkat min6l inkAbb hazai megrijul6 forr6sokra kell helyezni 6s
ez taemzetkdzi kotelezetts6giink is. A plly6rzati t6mogat6sok kialakitdsdndl alapvet6
priorit6s 6s felt6tel lesz - mint eddig is volt - az energetikai korszer(sit6sek megrijul6
forrdsokon alapul6 megval6sit6sa. Ezek a f.ejlesztdsek 6s forrdsok minden telepfll6sre
vona&oznak, nemcsak a t6vh6vel ell6tottakra.
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Tisztelettel koszondm, hogy felaj6nlott6k szakmai segits6giiket a feladatok min6l
alaposabb kidolgoz6sdban 6s megval6sitasitban. Term6szetesen mi is tewezzik ennek az
egytittmiikod6snek a hat6kony 6s miik6d6k6pes kialakit6sdt.

Biztositom arr6l, hogy kiemelten szdmitok az OnOt szakmai t6mogatds6ra. A TAP
megval6sitAs66rt felel6s ENKSZ (Els6 Nemzeti Kozmii Szolgiltat6) Zrt. k6pvisel6i fel
fogjrAk venni OnOtkel a kapcsolatot annak 6rdek6ben, hory az A[Asfoglal6suk r{ltal
felti{rt szakmai tud6sanyagot figyelembe tudjrik venni a TAP eredm6nyeinek 6rt6kel6se
6s a strat6giai javaslatok kidolgoz6sa sor6n.

Egyiitbrriikdd6stiket ez:&ton koszonom, segltb szdnd1ki 6szrev6teleiket nagyra
6rt6kelem 6s

a

jov6ben is orommel fogadom.
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