SZINOPSZIS a XXIII. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórumra
(Dr. Aradszki András energiaügyért felel s államtitkár, Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium)

A 2011-ben elfogadott Nemzeti Energiastratégiával egy olyan szakpolitikai keretrendszer jött létre,
amellyel lehet vé vált a gazdasági fejl dés és a környezeti fenntarthatóság szem el tt tartásával az
energia- és klímapolitika összhangjának megteremtése, valamint a szektor szerepl inek bevonásával
az energetika jöv képének kialakítása.
F
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fokozását,

a

megújulóenergia-felhasználás részarányának növelését, az atomenergia hosszú távú, békés célú
alkalmazását, a regionális energetikai infrastruktúrához való kapcsolódást és az állam energiapiaci
szerepvállalásának er sítését.
A jöv ben várható villamosenergia-igény növekedésével összhangban Magyarország az elmúlt
években kimagasló eredményeket ért el a regionális villamosenergia-együttm ködés tekintetében.
Jelent s határkeresztez kapacitásokkal rendelkezünk. Az Egységes Európai Villamosenergia-piac
megvalósítása felé tett lépésként 2012 szeptemberében megtörtént a cseh–szlovák–magyar
villamosenergia-piacok összekapcsolása, melyhez 2014 novemberében Románia is csatlakozott, s t az
együttm ködés további b vülése várható er sítve a piaci versenyt és a likviditást.
A Kormány számára kiemelked jelent séggel bír Magyarország biztonságos földgázellátása, amely
teljes mértékben garantált a rendelkezésre álló gáztárolói infrastruktúrának,
diverzifikálttá váló határkeresztez

a fokozatosan

vezetékeknek és a jelenlegi kereskedelemi szerz déseknek

köszönhet en.
Az ellátásbiztonság er sítése folyamatos kormányzati prioritás, amelyet hatékonyan támogatnak,
egyúttal a felel s és fenntartható ásványvagyon-gazdálkodás megvalósítását is szolgálják a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fokozódó érdekl déssel kísért bányászati koncessziós pályázatai. A 2013 óta
három alkalommal meghirdetetett bányászati koncessziók alapvet

célja a hazai bányászati

beruházások ösztönzése, a kutatási és kitermelési tevékenység el segítése. Az élénkül verseny és a
hazai szénhidrogén-koncessziós lehet ségek iránti növekv befektet i érdekl dés azért is különösen
figyelemreméltó, mert jelenleg alacsony beruházási aktivitás jellemzi a nemzetközi iparági
környezetet. Több terület esetében is elkészült az érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálat, amelyek
alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a jöv ben újabb koncessziós pályázatok meghirdetését
tervezi.

