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Budapest, 2009. január 8. 
Bajnai Gordon 
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miniszter 
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium 
 
 
 
Tisztelt Miniszter Úr! 
 
 

A gázellátás válsága ismételten és minden eddiginél világosabban rámutat Magyarország 
eddig folytatott energiapolitikájának hiányosságaira. A Levegő Munkacsoport évek óta kéri a 
kormányt, hogy a költségvetési támogatásokat és az Európai Unió forrásait jóval nagyobb 
mértékben fordítsa az energiahatékonyság és a megújuló energiák használatának előmozdítá-
sára. Különösen fontos lenne a lakó- és középületeknek az energiatakarékosságot is szolgáló 
felújítása. Ezáltal országunk számára sokkal biztonságosabb energiaellátást készíthetünk elő 
az elkövetkező évtizedekre. Ezeknek az intézkedéseknek hatalmas járulékos előnyei is lenné-
nek: nem a (főleg külföldi) gázmonopóliumoknak adnánk a lakosság pénzét, hanem sok új 
hazai munkahelyet teremtenénk, élénkítenénk a gazdaságot, csökkentenénk az emberek szá-
mára a lakhatás, a közintézményeknek pedig az üzemeltetés költségeit.  

A Levegő Munkacsoport közel két évtizede folyamatosan figyelmeztet arra, hogy a lakos-
ság terheinek csökkentése, a környezet védelme, az energiabiztonság megteremtése és ver-
senyképességünk javítása egyaránt megkövetelik a jóval hatékonyabb energiafelhasználást. A 
kormánynak is megküldtük több tanulmányunkat, amelyekben kimutattuk: az energiahaté-
konyság javításának nincs sem gazdasági, sem műszaki akadálya. A gázvezetékek kiépítése a 
ritkábban lakott vidéki területekre és a lakossági gázár állami támogatása helyett már régóta 
az épületek és a (táv)fűtési rendszerek korszerűsítésére, a napkollektoros melegvíz-előállításra, 
vidéken az autonóm energiaellátásra kellett volna a közpénzeket fordítani. Folyamatosan szi-
gorítani kellett volna az energetikai előírásokat is. Akkor ma az épületekben egy köbméter 
fűtésére nem használnánk el háromszor annyi energiát, mint Ausztriában.  

A higanyként ugráló olajár, a gázszállítók zsarolása, az energiaszolgáltatók takarékosság-
gal szembeni közömbössége, a globális pénzügyi válság és a mindezeknél sokkal fenyegetőbb 
éghajlatváltozás immár ki kell hogy józanítson bennünket.  

Ismételten kérjük, hogy csoportosítsák át a hazai és uniós források jelentős részét a lakó- 
és középületek energiatakarékosságot szolgáló felújítására. Ez egybevág az Európai Bizottság 
decemberben hozott, és jelenleg az Európai Parlament jóváhagyására váró javaslatával. Az 
átcsoportosítások lehetséges forrásaira már korábban számos javaslatot tettünk.* Például a 
jelenlegi körülmények között különösen elfogadhatatlan, hogy a hazai adófizetők pénzéből 



                                                 1465 Budapest, Pf. 1676 ● telefon: 411-0509 ● fax: 266-0150 ● www.levego.hu 

 

2 

támogatják a – nagyrészt külföldi – kamionosokat úgy, hogy gyakorlatilag nem kell fizetniük 
a drágán megépített infrastruktúra használatáért, a tönkretett utakért, az általuk okozott kör-
nyezeti és egészségi károkért. 

Ne halogassák tovább az épületek energiahatékonyságának javítására vonatkozó EU-
előírások bevezetését. Ne csak papíron, a valóságban is követeljék meg új építéseknél és min-
den felújításnál a lehető legnagyobb energiahatékonyságot. Olyan legyen az ösztönzés, hogy 
mindez a beruházók, tervezők, kivitelezők és tulajdonosok, azaz a szektor közös érdekévé 
váljon.  

Nem kis mennyiségekről van szó. Európában – és Magyarországon is – az épületekre for-
dítják a felhasznált primer energia 40 százalékát. A hazai lakó- és középületek fajlagos ener-
giafogyasztása a most érvényes előírásokhoz képest három-négyszeres! Nagy Britannia és 
több más EU-tagország az új épületekre további 80 százalékos csökkentést, tervez. A holland 
kormány egy hónappal ezelőtt előterjesztett tervei szerint 2012-re évente annyi energiát fog-
nak megtakarítani a mai helyzethez képest, ami 1,4 millió háztartás évi fogyasztásának felel 
meg, és erre 500 millió euró támogatást fognak nyújtani. Kérjük, hogy mindannyiunk érdeké-
ben a magyar kormány is kövesse a jó példát! 
 
 

Üdvözlettel: 
 
 
 
 Beliczay Erzsébet Lukács András 
 elnökhelyettes elnök 
 
 

 
 

 
* Ld.:  
http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/iskola-fontosabb_0811.pdf 
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