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Az előadóról: 

Dr. Molnár László okl. gépészmérnök, az Energia Központ Kht. ügyvezető igazgatója. Korábban az 
Energia Információs Ügynökség Kht. ügyvezető igazgatója illetve az Energiafelü-gyelet energetikai igaz-
gatója volt. Ezt megelőzően az Építéstudományi Intézetben főosztályvezetőként irányította a Mikroklíma 
Laboratóriumot és az OKGT-nél volt kutató mérnök. Elnökhelyettese az ENSZ Fenntartható Energia Bi-
zottságának (Genf) és az angliai Int. Society for the Built Environment-nek, szerkesztőbizottsági tagja az 
Energiagazdálkodás c. folyóiratnak. 

Magyarországot képviseli a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) Energiahatékonysági és Végfel-
használói Munkabizottságában és a Statisztikai Munkabizottságban, az EUROSTAT Energia Statisztikai 
Munkabizottságában, az Energia Charta (Energy Charter) részére a magyar reportőr, tagja a Világ Energia 
Tanács (WEC) Magyar Tagozatának, irányítja a magyar adat- és információ-szolgáltatást az IEA, az 
EUROSTAT, a WEC és az Energia Charta részére. 
 
Az előadásról: 
 
Az előadás strukturális felépítése: 

• A magyar és nemzetközi energiaellátás aktuális kérdései (a gáz szerepe, az új gáz-felhasználások, 
a villamos-energia ellátás). 

• A hazai és a nemzetközi energiaárak (az áraink helyzete, az ártorzítások hatása). 
• Az energiahatékonyság helyzete. 
• Az energiaellátás biztonsága (a reform, a liberalizáció hatásai, a beruházások új kezelése). 
• Az állam szerepe az energetikában. 
Molnár László energiaár képzéséről és hatásainak elemzéséről tartott előadást. Alapvető célkitűzés-

ként annak a bemutatását helyezte előtérbe, hogy milyen közvetett és közvetlen hatásokat gyakorol a kör-
nyezetre az energia árpolitika. Statisztikai adatokkal igazolta az állami energiaárakba történő beavatkozás 
kedvezőtlen piaci hatásait, melynek hatásai túlköltekezésben, pazarlásban és a GDP csökkenésében je-
lentkeznek. Igazolásképpen, az energiafogyasztás/GDP arányát alkalmazta. Nyugat-Európai országokkal 
összehasonlítva Magyarország kb. másfélszer annyi energiát használ fel egy egység nemzeti össztermék 
megtermeléséhez.  

Véleménye szerint húsz éves távlatban az energiaforrások piaci árai stabilan fognak viselkedni. Alá-
támasztásul kitért primer energiaforrások tartalékának mennyiségére, ahol is a tartalék mennyiségét gázra 
és olajra (a 21. század legfontosabb energiaforrására) 100 évben határozta meg.  

Az előadó a liberalizációs folyamatot szükségesnek vélte, annak érdekében, hogy a verseny a legala-
csonyabb árat alakítsa ki. Ezen kívül fontosnak vélte, hogy a liberalizáció következtében az árak számít-
hatóakká vállnak, és elszámolásuk a keletkezésük pontján történhet, elkerülve ezzel a keresztfinanszírozá-
sokat és az ármanipulációkat.  

Magyarországra kitérve megmutatta, hogy a gáz ár közel 20%-al, míg a villany 30%-al alacsonyabb 
az európai piaci árnál. A következtetést továbbfolytatva, megmutatta, hogy ez önmagában, az ország 
számára legalább 15%-os GDP kiesést eredményezett. 

Véleménye szerint a szociális energiapolitikát nem egy közvetlen globális árbeavatkozással, hanem 
segélyszervezetek útján kell kezelni, annak érdekében, hogy a gazdasági folyamatok tiszta, átlátható és 
kiszámítható működését politikai érdekek ne zavarják meg. 
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