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Az első rianás a klímapolitika jegén 

Május 1‐én, éppen a munka ünnepén hagyta  jóvá az új német Alternative für Deutschland 

(AfD)  nevű  párt  (stuttgarti  kongresszusán)  az  alapprogramját,  amelyiknek  12.  fejezete  az 

energiapolitikai  programpontokat  tartalmazza.  A  párt  energiapolitikája  teljes  mértékben 

„klímaszkeptikus”,  tehát  szembe  megy  a  jelenleg  hivatalosnak  deklarált  –  teljesen 

szélsőségesnek és zsákutcásnak ítélhető – német közös klíma‐ és energiapolitikával (amellyel 

e  honlapon  számos  cikk  foglalkozott).  Ezzel  teljesen  új  helyzet  állt  elő,  ugyanis  a 

szkeptikusnak  bélyegzett  szakemberek,  intézmények,  szakmai  szervezetek  és  érintett 

energetikai cégek már hosszú évek óta tartó, sokoldalú bírálata és tiltakozása után most egy 

politikai  párt  tűzte  ki  céljául,  hogy  véget  kíván  vetni  Németország  elhibázott  klíma‐  és 

energiapolitikájának.  Ezzel  bekövetkezett  az  első  politikai  szintű  rianás  a  klíma‐  és 

energiapolitika monolit szerkezetűnek hitt  jégpáncélján. Ezt megalapozottnak vélhetjük, ha 

figyelembe  vesszük  az  európai  pártok  közötti  népszerűségi  átrendeződéseket.  Az  AfD  a 

közelmúltban  három  német  tartományi  választáson  jelentősnek mondható  eredményeket 

ért el (20, ill. 10‐10 % felett), és korábban bejutott az Európai Parlamentbe. 

Hát  nézzük  ezek  után,    (kommentár  nélkül)  hogy  mit  tartalmaz  az  említett  12. 

programfejezet (amelyet kivonatosan ismertetünk): 

12  ENERGIAPOLITIKA 

12.1  KLIMAPOLITIKA: A TÉVUTAT BEFEJEZNI, A KÖRNYEZETET MEGVÉDENI 

A  klíma  változik,  amíg  a  Föld  létezik.  A  klímavédelem  az  IPCC  („Világtanács”)  alkalmatlan 

számítógépes modelljein nyugszik. A szén‐dioxid (CO2) nem káros anyag, hanem minden élet 

nélkülözhetetlen alkotórésze. 

Az  IPCC  bizonyítani  próbálja,  hogy  az  ember  által  előidézett  CO2‐emisszió  globális 

felmelegedést okoz, amely az emberiség számára súlyos következményekkel jár. Ehhez olyan 

számítógépes  modellekre  hivatkoznak,  amelyeknek  eredményei  mérésekkel  és 

megfigyelésekkel nem  igazolhatók. Amíg  a  Föld  atmoszférával  rendelkezik,  addig hideg  és 

meleg  időszakok  következnek.  Most  egy  meleg  időszakban  vagyunk,  hasonló 

hőmérsékletekkel, mint  amilyenek  a  középkorban  és  a  római  időszakban  voltak.  Az  IPCC 

számítógépes modelljei ezeket a klímaváltozásokat nem tudják megmagyarázni. 

A 20. században a globális közepes hőmérséklet kb. 0,8  fokkal emelkedett. 18 éve az  IPCC 

prognózisokkal  ellentétben  nem  mérhető  hőmérsékletnövekedés,  annak  ellenére,  hogy 

ebben az időszakban a CO2‐emisszió erősebben növekedett, mint előtte. 

Az IPCC és a német kormány alábecsüli a CO2‐nek a növényzet növekedésére, és ezzel a világ 

élelmezésére gyakorolt hatását. Minél több CO2 van az atmoszférában, annál erősebben hat 

növényzet növekedésére. 



A  „Klímaneutrális  Németország  2050”  és  a  „Dekarbonizálás”  vezérszavakkal  a  német 

kormány  a  CO2‐koncentráció  növekedését  a  társadalom  „Nagy  transzformációjához” 

használja, azzal a következménnyel, hogy a személyes és a gazdasági szabadságot masszívan 

korlátozza.  A  CO2‐emisszió  tervezett,  több mint  80  %‐al  való  csökkentése  a  gazdaságot 

gyengítené,  és  az  életszínvonalat  csökkentené.  Ezen  az  úton  az  eddigi  biztonságos 

áramellátásunk  destabilizálódik  és  tovább  drágul,  és  a  hőellátásban  a  fosszilis 

energiahordozók felhasználását gyakorlatilag nullára kellene csökkenteni. 

Az AfD ezért igent mond a környezetvédelemre, de véget vet a „klímavédelmi politikának”, a 

dekarbonizálási terveknek és a „társadalmi transzformációnak”. Véget vetünk a CO2 csupán 

káros  anyagként  való  kezelésének,  és  Németországnak  a  CO2‐emisszió  csökkentésére 

irányuló  törekvéseit magunk  mögé  utasítjuk.  A  CO2‐emissziót  pénzügyileg  nem  kívánjuk 

terhelni. A klímavédelmi szervezeteket nem fogjuk támogatni. 

12.2  A MEGÚJULÓ TÖRVÉNY (EEG) NEM MEGREFORMÁLHATÓ 

Minden  eredményes  energiapolitikának  három  célt  kell  követnie.  Az  áramtermelésnek, 

biztonságosnak,  költségtakarékosnak,  és  környezetkímélőnek  kell  lennie.  Ez  a  hármas 

korábban mindig  adott  volt  a  német  energiaellátási‐rendszerben,  de  a megújuló  törvény 

(EEG) ezt megváltoztatta. 

Az  EEG  és  az  energiafordulat  (Energiewende)  veszélyezteti  az  áramellátást.  Műszaki 

indokokra  hivatkozva  emelik  az  áramárakat.  A  szélerőművek megbontják  a  tájkultúrát  és 

veszélyeztetik a madárvilágot. 

A szél‐ és naperőművek által termelt áram teljesítménye a zérus és a névleges érték kötött 

erősen  ingadozik.  Az  összes  beépített  teljesítőképességük  meghaladja  a  80  Gigawattot, 

amelynek  elegendőnek  kellene  lennie  Németországban,  akár  a  maximális  áramigény 

ellátásához. A valóságban ezeknek az „EE (Erneubare Energie)‐létesítményeknek” az átlagos 

teljesítménye 2014‐ben csupán a névleges teljesítményük 15 %‐a volt, és 90 napon át az 5 %‐

ot sem érte el. Ezért ezek az egységek egyetlen hagyományos nagy erőművet sem képesek 

helyettesíteni. Ezen kívül a villamos vezetékhálózat masszív bővítését teszik szükségessé, ami 

jelentős költségeket  igényel. Az  ilyen bizonytalan  termelésű áramtermelők növekvő  száma 

veszélyezteti  a  hálózati  stabilitást.  Ennek  következtében  egyre  nő  a  hálózati  szükség‐

beavatkozások  száma,  hogy  az  áramkiesések,  ill.  a  rendszerösszeomlás  elkerülhetők 

legyenek. 

Az  EEG  állami  tervgazdaság,  és  letérés  a  szociális  piacgazdaságról.    A  „klímavédelemmel” 

megindokolva  az  egyébként  nem  gazdaságos  berendezések  masszív  támogatásban 

részesülnek.  Ez  állami  beavatkozással,  a  termelt  áram  kötelező  átvételével,  és  húsz  évre 

garantált magas  átvételi  árral  valósul meg.  A  jelenleg  évi  27 milliárd  euró  támogatást  a 

megújuló  járulék  révén  a  fogyasztókon  hajtják  be.  Az  áram  ára  az  utolsó  tíz  évben 

gyakorlatilag  megduplázódott.  A  további  árnövekedés  nem  belátható.  Ennek 



eredményeképpen a vagyonnak egy gigantikus átrendeződése következik be a lakósságtól és 

az ipartól, a kisebbségben levő támogatást élvezők között. 

A megújuló egységek egyre növekvő száma ellenére a CO2‐kibocsátás 2000 óta alig változott, 

az atomenergiából való váratlan kiszállás ellenére. A nagyszámú megújuló erőműpark révén 

jelentős területek ipari térséggé válnak, ennek hátrányaival. Hasonló a helyzet a szükségessé 

váló magasfeszültségű hálózati bővítések miatt. 

Erősen  szeles  és  napfényes  időszakok  már  most  is  felhasználhatatlan  felesleges 

áramtermeléshez vezetnek. Kedvezőtlen  időjárási viszonyok esetén pedig energiahiány  lép 

fel,  amely  csak  hagyományos  erőművekkel  pótolható.  A  túltermelés  hasznosítása  csak 

hatalmas  energiatárolók  megépítésével  volna  lehetséges,  de  ezek  hiányoznak.  Az  erre 

vonatkozó szabály: „Nagy energiatárolók nélkül az Energiewende nem megvalósítható, nagy 

tárolók nélkül nem kifizetődő.” 

Közben  olyan  jogi  álláspontok  születtek,  amelyek  szerint  az  EEG  alkotmányellenes  és  az 

európai  joggal sem harmonizál. Kimutatják, hogy a megújuló  járuléknak a  fogyasztóra való 

terhelése  jogellenes.  Az  egyetlen  jogos  pénzügyi  eszköz  az  adó  lehetne.  Jogtalan  a 

végfelhasználón az EEG‐járulék behajtása.  

Az  AfD  célja  az  EEG  megszüntetése.  Nem  lehet  tabu  a  jelenlegi  támogatási  rendszer 

megkérdőjelezése.  Az  AfD  semelyik  energiahordozót  sem  kívánja  előnyösen  vagy 

hátrányosan  megkülönböztetni.  Az  áram  bármilyen  előnyös  betáplálását  meg  kívánjuk 

szüntetni.  Az  áramadókat  meg  akarjuk  szüntetni  a  fogyasztók  terheinek  csökkentése 

érdekében.  Célunk,  hogy  az  áramellátási  rendszert  ismét  a  mai  technika  színvonalára 

emeljük, és ezzel biztonságos, költségtakaros és környezetkímélő áramellátást biztosítsunk. 

Az  AfD  lépéseket  tesz,  hogy  az  alkotmányosnak  és  az  európai  joggal  harmonizálónak 

deklarált EEG‐t az alkotmánybíróság felülvizsgálja. 

12.3  A  BÉRLŐK  ÉS  TULAJDONOSOK  VÉDELMÉBEN:  AZ  ENERGIATAKARÉKOSSÁGI‐  és  A 

MEGÚJULÓ HŐSZOLGÁLTATÁSI TÖRVÉNY MEGSZÜNTETÉSE 

A  felhasznált  energia  nagy  része  épületek  fűtésére  és  klimatizálására  fordítódik.  A 

dekarbonazizáció  érdekében  2050‐ig  a  CO2‐kibocsátást  több  mint  80  %‐al  csökkenteni 

kellene, ami annyit jelent, hogy ezen a területen is át kell térni a megújuló energiaforrásokra, 

de egyúttal az energiatakarékossági célokat is teljesíteni kellene. A kormány és a rendeletek 

nem  beszélnek  arról,  hogy  ki  viselje  az  átállási  költségeket,  amelyek  3000 milliárd  euróra 

tehetők. Nyilván a tulajdonosokra és bérlőkre hárulna a feladat. Szakértők szerint az átállás 

csak  bizonyos  épületszerkezeteknél  lehet  eredményes,  különösen,  ha  az 

épületszigetelésekkel együtt járó hátrányokat (légcsere hiány, nedvesedés, algásodás stb.) is 

figyelembe  vesszük.  A megújuló  energiák  e  területen  való  alkalmazásának  rendkívül  szűk 

játéktere van, ami a földhő és a levegő hőjének hőszivattyús hasznosítására is érvényes. 



Mindezen  okoknál  fogva  az  AfD  a  kapcsolatos  rendelkezéseket  (EnEV,  EEWarmeG)  vissza 

kívánja  vonni.  Ez  azt  jelenti,  hogy  az  épületek  tulajdonosaira,  ill.  bérlőire  vonatkozó 

hőszigetelési és energia  takarossági előírásokat meg kell szüntetni. A kapcsolatos előírások 

nem  növelhetik  tetemesen  az  építési  költségeket.  A  bérleti  díjaknak  a  közepes  és  kis 

jövedelemmel rendelkező polgároknak is kifizethető szinten kell lenniük. 

12.4  BIOENERGIA: TÁMOGATÁST BEFEJEZNI, KÖTELEZŐ ÁTVÉTELT LEÁLLÍTANI 

A  „megújuló”  energiák  2014‐ben  Németország  teljes  primer  energiafelhasználásának  11 

százalékát fedezték. Ennek kétharmadát (jó 7 százalékot) a biomasszák képviselték. 3,3 %‐ot 

fordítottak hő‐ és villamos energia termelésére, és 0,8 %‐ot biohajtóanyagok előállítására. A 

hőenergiát fűtésre és ipari hőfelhasználásra fordították. A biomasszából termelt áram az EEG 

révén masszívan  támogatott. A biogáz‐erőművekben  termelt áram 215 euró/Megawattóra 

termelési ára a legmagasabb. A biohajtóanyagokat nagy létesítményekben állítják elő, amely 

a kvótarendszeren keresztül  indirekten támogatott. A bekeverési kényszer 2014‐ben a dízel 

olaj  és  a  benzin  árát  literenként  0,4  centtel  növelte.  A  fotószintézisnek  1  %‐nál  kisebb 

hatásfoka  miatt  a  bioenergia  termelése  mérhetetlenül  nagy  mezőgazdasági  területeket 

igényel. Ezzel az élelmiszertermelésnek jelent konkurenciát. Célszerű viszont a bioenergiának 

a biohulladékokból való hasznosítása. 

Ezért  az  AfD  a  bioerőművek  támogatását  és  a  termelt  áram  kötelező  átvételét  az  EEG 

törvény  megszüntetésével  be  kívánja  fejezni.  A  biohajtóanyagoknak  a  kvótarendszeren 

keresztüli támogatását megszünteti. 

12.5   FRACKING (repesztéses kitermelés):KOCKÁZATOK ÉS LEHETŐSÉGEK KUTATÁSA, NEM 

A POLGÁROK KIREKESZTÉSÉVEL 

A fracking kockázatokkal járhat, de a Föld energiabázisát is növelheti. Kutatásokkal igazoltan, 

veszekedések  és háborús  ellenségeskedések nélkül  a nyersolaj  és  földgáz  forrása  lehetne. 

Ezért az AfD azt szorgalmazza, hogy a 2015 áprilisában a Bundestagnak benyújtott „Fracking 

törvényt” vonják vissza. Mi meg kívánjuk vizsgálni a fracking technológiát, az előnyöket és a 

kockázatokat  a  szigorú  német  környezeti  és  bányászati  törvények  figyelembevételével.  A 

fracking gazdasági és politikai előnyeiről és a reális kockázatokról a  lakosságot tényszerűen 

kívánjuk tájékoztatni. A nyersolaj és a földgáz frackinggal való kitermelését új telephelyeken 

az  AfD  elveti  addig,  amíg  Németország  energiaellátása  biztosított.  Végül,  a  fracking 

technológia  alkalmazásáról  adott  telephelyeken,  a  helyben  lakó  állampolgárok 

demokratikusan döntsenek. 

12.6  ATOMENERGIA: ALTERNATÍVÁK KUTATÁSA, ADDIG ÜZEMIDŐHOSSZABBÍTÁS 

Az  atomenergiából  való  kiszállás  2002  és  2011  évi  döntései  szakmailag  nem  voltak 

megalapozottak  és  gazdaságilag  károsak  voltak.  Amíg  az  áramellátás  helyileg  és 

időbeliségében a fogyasztói igényeknek megfelelően nem biztosított, addig az AfD azoknak a 

még  üzemben  levő,  a  világ  legbiztonságosabb  atomerőműveinek  átmeneti  üzemidő‐



hosszabbítását támogatja. Egy rendszerösszeomlás kockázatával, vagy a kevésbé biztonságos 

külföldi atomerőművekből  származó áramimporttal  szemben a német gazdaság  számára a 

kockázatok csökkentésére a hazai atomenergia valós alternatíva. 

Hamis az a törekvés, hogy a radioaktív hulladékokat központilag és örökre el kell temetni. E 

helyett hozzáférhetően és kategorizálva biztos helyeken kell azokat tárolni, ahol mindenkor 

hozzáférhetők, hogy a technika fejlődése szerint akár tovább hasznosíthatók legyenek. 

A  nyilvánosságnak  joga  van  megérteni,  hogy  más  hasonló  gazdasági  súllyal  rendelkező 

országok miért nem követik a német példát. Mi  támogatjuk az atomenergetikai kutatások, 

így  a  reaktor‐  és  atomerőművi  technika  újraindítását,  ill.  fejlesztését.  Az  atomerőművek 

hulladékainak csökkentésére irányuló kutatásoknak szabad utat kívánunk engedni.  

Minden egyéb energiaforma kutatását hangsúlyosan folytatni kell. 

Kommentárként  csak  ennyit:  ez  valóban  a  német  és  az  EU  klíma‐  és  energiapolitikájának 

alternatívája. A visszaszámlálás elindult. 

(Petz Ernő, 2016. 05. 15.) 

 

 

 


