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Tisztelt Miniszter Úr! 

 

2015. október 8-án a Magyar Tudományos Akadémián az MTA tudományos 

bizottságai és több szakmai szervezet által szervezett „Települési hőellátás helyi forrásokból” 

című – Áder János fővédnökségével, Pálinkás József és Lovász László védnökségével –

megrendezett konferencia egy hosszú távú beruházási program kitűzhető céljait és elérhető 

eredményeit mutatta be.  
 

A rendezvény előadói megvalósult, sikeres energiahatékonysági és helyi energiabázison 

alapuló hőellátó-projektek létesítési költségeivel és a várható megtakarítás ismertetésével 

támasztották alá, hogyan lehet egy következetes sokéves programmal 

 a jelenlegi 387 PJ/év hőigényt 100 PJ/év értékkel (kb. 287 PJ/év hőigényre) mérsékelni, 

 a hőellátási „energiamix”-ben a helyi energia jelenlegi 12%-os hasznosítási részarányát 

70%-ra emelni, 

 a jelenlegi 800 Mrd Ft külföldre fizetett gázdíjból 620 Mrd Ft-ot az országban tartani, 

 az energetikai programmal fenntartható módon 10 ezer kkv-t támogatni, 150 ezer 

munkahelyet létesíteni, 

 beindítani új termékek hazai gyártását, elősegíteni a hatékony innovációt, az 

értéktermelő közmunkát, a roma integrációt, 

 energetikai beruházásokkal fenntartható 1,5-3%-os GDP-növekedést elérni, 

 a belső fogyasztás növelésével elősegíteni a GDP további növekedését. 
 

A konferencia olyan nemzeti beruházási program-javaslatot mutatott be, amely 

tökéletesen pótolja a Miniszter úr által – egy héttel korábban (Economic 2015 konferencia, 

Portfólió) – említett reális, versenyképes és fenntartható hozamot eredményező 

gazdaságfejlesztési koncepció hiányát, biztosítva az uniós források hatékony, jövőbe mutató, 

az ország javát szolgáló felhasználásának egyik racionális lehetőségét. 
 



 
 

A konferencia rámutatott azokra a jogi és szervezeti szempontokra is, amelyeknek 

újragondolása segíthetné a fentiek magvalósulását, valamint rávilágított az operatív 

támogatási források érdeksérelem nélküli átértelmezésére, súlypontáthelyezési lehetőségeire, 

szükségességére. 

 

A javasolt országos beruházási program szinkronban van a kormány célkitűzéseivel: 

közvetlenül elősegíti az importcsökkentési és energiafüggetlenségi törekvéseket, megteremti a 

gazdaság versenyképességének, több lábra állásának, a kkv-k valós értékű támogatásának, a 

foglalkoztatáspolitikai elvárásoknak a lehetőségét, valamint biztosítja a GDP fenntartható 

növekedési ütemét, minden magyar polgár jobb életét.   
 

Miniszter úr szíves tájékoztatására és a levelünkben vázoltak alátámasztására 

mellékeljük a fenti konferencia Állásfoglalását, amely a javasolt beruházási program 

részleteinek kidolgozásában való segítő szándékunkkal, közreműködési hajlandóságunkkal 

zárul.  

 

Budapest, 2015. október 16. 

 

 

A konferencia társszervezői – Kurunczi Mihály (Magyar Termálenergia Társaság),  

Zsebik Albin (MTA Energiatudományi Bizottság Hőellátási Albizottság) – nevében,  

az időközben elhalálozott Büki Gergely ny. egy. tanár szándékának megfelelően 

 

őszinte tisztelettel: 

 

 

 
Szarka László 

az MTA levelező tagja, 

az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság „Jövőnk a Földön” Albizottság elnöke 

 

 

 

Melléklet: 

A Magyar Tudományos Akadémia (Környezettudományi Elnöki Bizottsága és Energetikai 

Tudományos Bizottsága), a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai 

Szövetsége és a Magyar Termálenergia Társaság által szervezett „Települési hőellátás helyi energiával” 

című konferencia állásfoglalása 

 


