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Az energiapolitika aktuális kérdései, a MOL szerepe az energiaellátásban 

2006.11.02. 
 
 

Miklós László, a MOL vállalati kapcsolatokért felelős igazgatója és az MVM felügyelő 
bizottságának elnöke tartotta november 2-án a Szakkollégium szervezésében megrendezett előadást. 

Az előadás a magyar ellátásbiztonság mértékének értékelésével kezdődött, kiemelve hazánk 
stratégiai tartalékainak mennyiségét és energiahordozók közötti megoszlását. A jelenlegi és 
prognosztizált adatokból kiderült, hogy a kapacitások középtávon is kielégítik majd a szükségleteket. 
Ezután a piac 2004-es részleges, majd a 2007-es teljes megnyitásáról volt szó. Miklós úr szerint a cél 
dátum ezen a téren tartható. 

Az EU-s szabványokról és az uniós zöld könyvről is szó volt, mint kiderült a MOL jelenleg 
az előírtnál környezetvédelmi szempontból jobb minőségű üzemanyaggal látja el hazai és külföldi 
piacait is. Ennek legfőbb oka, hogy Németországba ill. Skandináviába jelentős exportot teljesít, és az 
ott előírt szabványokat teljes érdekeltségi körében bevezette. 

Az európai energetika-politika fő célkitűzéseiként 3 dolgot említett:  
Fenntarthatóság: 

 versenyképes megújuló energiaforrások, különös tekintettel a közlekedésben 
használható alternatív üzemanyagokra 

 az energia iránti kereslet megfékezése 

 vezető szerep az éghajlatváltozás megállítását célzó globális törekvésekben 
Versenyképesség: 

 az energiapiac megnyitásából a fogyasztóknak és a gazdaság egészének előnye 
származzék 

 ösztönözni a tiszta energia termelésébe és az energiahatékonyságba történő 
befektetéseket 

 mérsékelni az emelkedő nemzetközi energiaárak hatását 

 Európa élen járjon az energia-technológiai újítások terén 
Az ellátás biztonsága: 

 a kereslet csökkentése, az EU energiaszerkezetének változatosabbá tétele a megújuló 
versenyképes energia használatával 

 a növekvő kereslet kielégítéséhez szükséges befektetések 

 az EU szükséghelyzetek kezelésére való felkészültségének javítása 

 kedvezőbb feltételek biztosítása a globális erőforrásokhoz hozzáférni kívánó európai 
vállalatok számára 

 a polgárok és vállalkozások energiához történő hozzáférésének biztosítása 
 
Ezek után a hazai energiatermelés szerkezetét vizsgáltuk. Az, hogy az importforrások további 

növekedése elkerülhetetlen, nem okozott különösebb meglepetést. A konkrét szám azonban (arányuk 
az évtized végére elérheti a 90%-ot), mégis elég megdöbbentően hangzott. 
Az ellátásbiztonságot ilyen nagy importszükségletek mellett az import diverzifikálásával érhetnénk el. 
Ehhez nyújtana segítséget a közel/közép keleti gázt Oroszországot elkerülő úton szállító vezetékek 
valamelyikének megépítse. 

 
 
 
 
 



Energiatermelés szerkezete 2004-ben (PJ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mindezek mellett hallhattunk még a megújuló energiaforrások, így a bioüzemanyagok, és a 

MOL által épített kísérleti geotermikus erőműről is. Az előadást a kérdések megválaszolásával zártuk. 
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