Az Országos Környezetvédelmi Tanács észrevételei
a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia tervezetéről
és annak Stratégiai Környezeti Vizsgálatáról
Az Országos Környezetvédelmi Tanács ismételten, részletesen áttekintette a Nemzeti
Épületenergetikai Stratégia 2014. december hónapban elkészült és az augusztus havi változathoz
képest több részletében pontosított, korszerűsített tervezetét. A Tanács megállapításait az
alábbiakban összegzi.
Az egyes fejezetek és alfejezetek valamennyi kiegészítésének, pontosabb szövegezésének
részletezésétől eltekintve megállapítható és üdvözlendő, hogy a javító megfogalmazások a Stratégia
két szintjén jelentkeznek az új változatban.
Egyrészt a 2014. nyár, ill. pontosabban 2013 óta született EU jogszabályokra, valamint az ezek
hazai harmonizációjára a specifikus célok meghatározása és a végrehajtás szükséges eszközei már
tekintettel vannak, a NÉeS ezeket már tartalmazza. Ez a javítás igen fontos a Bizottsághoz történő
benyújtás szempontjából.
Másrészt – amint azt a 2.1 „Hazai energiapolitikai peremfeltételek” fejezet hangsúlyozza – a
magyar kormányzati stratégiai programalkotás szempontjából is jelentős előrelépés, hogy a NÉeS
egyértelmű stratégia-alkotási teendőként fogalmazza meg a kormányzati programok felülvizsgálata
és újratervezése során a stratégiák összehangolásának megvalósítását. A Nemzeti Energiastratégia,
a II. és III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, az Új Széchenyi Terv, valamint a
Magyarország Megújuló Energiahasznosítási Cselekvési Terve erősebb – immanens –
összehangolását szükséges megerősíteni a célok kitűzése és a megvalósítás során egyaránt. Ezek a
szempontok tehát a végrehajtás szervezésében is megjelennek.
Világosabb, jobban követhető lett a Stratégia szerkezete azáltal, hogy a Nemzetközi Kitekintés, a
magyarországihoz hasonló klimatikus viszonyokkal rendelkező országok célkitűzései, programjai,
szabályozási eszközeinek áttekintése mellékletbe került, így nem zavarja meg a hazai stratégia
gondolatmenetét.
Egyebekben a Tanács megerősíti korábbi állásfoglalását – egyetértve a Stratégiai Környezeti
Vizsgálat megállapításaival és következtetéseivel –, amely szerint a NÉeS – különösen a mostani,
javított tervezete – támogatandó, mint hosszú távú, több szektort is integráló program. Egyaránt
szolgálja a környezeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás ügyét, az európai környezeti
programok megvalósítását, mind a megújuló energiaforrások részarányának növelését, egyúttal a
károsanyag-kibocsátások visszaszorítását, valamint az ország energiafüggőségének csökkentését,
továbbá a munkahelyteremtést, a foglalkoztatás növelését és az energiaszegénység enyhítését.
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