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„Elvi” definíció 
 
A civil (társadalmi) szervezet  

 nonprofit módon,  
 a kormányzattól függetlenül, önkéntes alapon,  
 a közjó javára működik,  
 önszabályozó,  
 intézményesült önszerveződés.  

 
Civil-szakmai értelmiségi szervezetek szakmai háttérrel rendelkeznek, 
feladataik:  

 szemléletformálás: szakmailag megalapozott információk eljuttatása 
a lakossághoz,  

 szakmai érdekérvényesítés (kamarák): beleszólás a jogalkotásba, 
politikai nyomásgyakorlás (lobbizás), egészen Brüsszelig.  
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Társadalmi értelmiségi felelősség 
 

 Az európaiság a hatalomtól (viszonylag) független értelmiséget tételez fel. 
 Bibó István szerint: 

„különleges európai 
teljesítmény a 
hatalommal szemben nem 
puszta szolgai viszonyban 
álló értelmiségi réteg 
kifejlődése”.  

 Európa 
kultúrája/társadalma 
hanyatló fázisban van:  
a szakmai és civil 
szervezetek többsége nem 
tudta/tudja az említett 
fontos szerepét betölteni. 
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Civilizációnk tudatlansága és „két kultúrája” 
(Szergényi István nyomán) 

 A természettudományos/műszaki és a humán 
kultúra egyre jobban elkülönül, pedig mind a 
kettő elengedhetetlen része civilizációnknak.  

 Ez azért hátrányos, mert az un. humán 
értelmiségnek a természettudósokénál nagyobb 
befolyása van a közvélekedésre. 

 A hamis hiedelmek terjesztésében közrejátszik a 
média, de sok értelmiségi közömbössége is a 
természettudományok iránt.  

 A (hamis) propaganda hatására a nagyközönség 
a tudománynak túlzott bölcsességet tulajdonít, 
miközben a legalapvetőbb természettudományos 
ismeretekkel sem rendelkezik. (Modern 
tudatlanság.)  

 
 
 Könyvbemutató 2015. november 23. 15 óra 

Magyar Tudományos Akadémia 
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Szakma és a politika kapcsolata – Szakmai-társadalmi felelősség 
 A szakma és a politika nem választható el 

egymástól, (az energetikában sem) – 
„szakmapolitika”. 

 A „politikai érdek” a hatalom, vagy a 
hatalmat gyakorlók mögött állók 
érdekeinek megjelenítése.  

 A globalizáció (privatizáció és 
liberalizáció) lényege, hogy a közösségi 
érdek helyébe a (magán) profitérdek került.  

 A szakmai érv csak társadalompolitikailag (a közjó szempontjából) azonos 
megoldások közötti választás esetén értelmezhető.  

 Az energetika fő aspektusai: a biztonság, a fenntarthatóság, a gazdaságosság 
(jövedelmezőség, megfizethetőség) súlyos társadalompolitikai kérdéseket vetnek fel.  

 A szakmai civilszervezetek feladatai:  
 a tervezett kormányzati 

intézkedések 
véleményezése, kritikája 

 a következetes 
felvilágosító, ismeret-
terjesztő munka.  
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Az EU bürokrácia és a szakértelmiség 
 Az Európai Unió identitás és vezetői válságban vergődik. Szinte semmi nem működik 

hatékonyan, folyamatos a végrehajtási impotencia.  
 Állandóan új programokat fogalmaznak meg és hosszas bürokratikus eljárás sorozattal 

fogadnak el, a nyilvánvaló sikertelenség ellenére emelik a célszámokat! 
 Nincs közös értékmező az érvelésre. 
 Szakmai kérdésekben is a Bizottság hivatalnokai döntenek, véleményeznek.  
 Durva diszkrimináció is érvényesül a „nem szeretem pártok” embereivel kapcsolatban.  
 A hivatalnokok szabad teret adnak a különféle érdekcsoportok törekvéseinek, hiszen 

ezektől függ a politikai akarat is. A következmények nem számítanak – addigra lejár a 
mandátumunk.  

 Egész Európát és így az EU vezető testületeit is 
áthatja egy infantilis liberalizmus, ami naponta 
a legvadabb ésszerűtlen lépések forrása. Ez 
különösen érvényes a jobb sorsra érdemes 
értelmiségre. Lenin/Sztálin még „hasznos 
idiótáknak” nevezte őket, ma talán helytállóbb a 
„haszontalan idióták” kifejezés. 

 A folyamat fékezése is heroikus küzdelmet 
igényel a felelős politikai/kulturális elittől, 
miközben nagyon kevés eszköz van a kezükben.  
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Magyar szakmai szervezetek kritikája 
A „rendszerváltozás” után 2010-ig a magyar politika a 

globalitás uralmának helyi képviselete volt. 
 A magyar „szakmai-társadalmi” szervezetek 

tragédiája, hogy — miközben verbálisan a „szakma” 
és a „politika” szétválasztását hangsúlyozták — a 
rendszerváltozás után még a korábbiaknál is inkább 
az uralmi, azóta globalo-liberális politika 
szolgálatába szegődtek. 

 Sajnos sokszor a félrevezető „média-
energiapolitizálást” támogatták, önként átadták helyüket a nem „szakmai” 
alapon szerveződő civil (?) szervezeteknek (is), amelyek emiatt is válhatnak 
túlsúlyossá a média- (energia)politizálásban. 

 Büki Gergely: „Az energetika fejlesztése nemzeti érdek, és ezt csak akkor 
érhetjük el, ha a hazai energetika fejlesztésében maradéktalanul érvényesül az 
energetikusok értelmiségi felelőssége és szakmaisága.” 

 Az Energiapolitika 2000 Társulat küldetése: „Szakmai és közéleti tevékenység a 
nemzeti elkötelezettségű, környezetbarát energiapolitika kidolgozásának 
segítésére, népszerűsítésére és védelmére, a közjó érdekében.” 
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Magyarországi villamos-energia igények. 
 A népesség öregszik, a lakosság, az energia 

felhasználók száma a természetes szaporulat 
hiányában csökken. 

 A mai lakosság helyét jelentős mértékű idegen 
népesség fogja kitölteni. A környező országok 
magyar és nem magyar népessége be fog 
szivárogni, ha élhető viszonyok lesznek itt. 

 A meglévő és a környező országokban élő 
cigányság integrálása legjobb esetben is csak 
részleges lesz.  

  A napjainkban tapasztalható migrációs hullám a liberalizmus mai alapvetően 
meghatározó szerepét is háttérbe szoríthatja, némi teret engedve az érték alapú 
kulturális életformáknak.  

 A deklarált cél, az ország újra iparosítása csak mérsékelten növeli az igényt, hiszen nem 
valószínű, hogy ez energia igényes nehéziparral valósulna meg.  

Évek 2015 2030 2045 2090 
Éves átlagos csúcs (GW) 6,0 6,5 7,0 10,0 
Éves max. csúcs (GW) 6,5 7,0 8,0 11,0 
Energia igény (TWh/év) 42,5 45,0 50,0 70,0 
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Az erőműépítés szükségessége 
A magyar villamosenergia-rendszer kapacitáshiányos,  

csak importtal biztosítható az ellátásbiztonság. 
 

Milyen erőműveket építsünk? 
 

 

 A megújuló energiák 
hosszú távú lehetőségei 
erősen korlátosak, 
hasonlóan a vízenergiához.  

 A földgáz túl értékes és 
valószínűleg drága 
energiahordozó marad 
ahhoz, hogy 
számottevően növelje a 
szerepét. 
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Az erőműépítés szükségessége 
Milyen erőműveket építsünk? 

 A hazai lignit energiahordozóval 
stabil villamosenergia-termelési 
önköltség biztosítható. A 
tervezett fejlesztés a virtuális 
„környezet-védelmi mumus”, a 
CO2 kvóták miatt vált 
„gazdaságtalanná”. A lignit a 
környezeti hatások miatt 
jelenleg még nagy ellenkezést 
váltana ki, ezért fontos, hogy 
növeljük a Mátrai erőmű 
élettartamát, amíg csak lehet műszakilag és ameddig tart a lignit készlet. 
A hazai lignitbázisra épülő erőműfejlesztés lehetőségét napirenden kell 
tartani és kedvezőbb megítélési, finanszírozási, piaci viszonyok esetén 
meg kell valósítani. 
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Az erőműépítés szükségessége 
Milyen erőműveket építsünk? 

 A nukleáris energiatermelés a legjobb megoldás, mert: gazdaságos, biztos a 
piacra jutása akárhogyan alakulnak is az árak; pozitív társadalmi hatásai 
vannak. Ebből következik, hogy Paks I. erőművet addig kell üzemeltetni, amíg 
csak a külső korlátok lehetővé teszik. A mostani élettartam meghosszabbítás 
technikailag 30 évre készült, tehát plusz 10 év élettartam csak engedélyezés 
kérdése. Eddig komoly, költséges műszaki beavatkozásra nem került sor 
(főberendezések cseréje), melyekkel még látványosan növelhető a blokkok 
élettartama.  

 A Paks2 fejlesztése, a magyar érdekű legnagyobb erőműfejlesztés megindítása 
széles társadalmi támogatottságú, jó döntés volt 

 A kockázatok teljes kezelésére nem elég a nukleáris kapacitás fejlesztése, mert a 
rövid távú hatásokra (üzemzavarok, rendszerszabályozás, váratlan átmeneti 
igénynövekedés stb.) valószínűleg gazdaságosabb az alacsony beruházási 
költségű gázturbinás egységek létesítése. A legjobb lehetőség erre a Dunamenti 
erőmű, különösen, ha többségi állami tulajdonba kerül. Az MVM személyi 
változásai kedveznek ennek a lehetőségnek. 
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Paksi bővítés 
 A liberalizált energiapiacon 

a privát szereplők, akiknek 
nincs ellátási felelősségük, 
illetve kötelezettségük, nem 
építenek erőművet. Ezért a 
felelős állam kénytelen az 
ellátáshoz nélkülözhetetlen 
kapacitásokat létrehozni.  

 Az erőműépítés nagyon 
hosszú idő alatt megtérülő, 
nagyon drága beruházás. 
Hazánk mai viszonyai 
között, különös tekintettel 
arra is, hogy az 
energiaiparban az utóbbi 
két évtizedben képződött nyereség legnagyobb részét a külföldi tulajdonosok 
kivitték az országból, nincs pénz a fejlesztésre. Vagyis erőművet építeni csak 
hitelből tudunk.  
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Miért az oroszoktól és miért atomerőmű? 
 Azért az oroszokkal szerződtünk, mert megfelelő technikai minőség mellett ők 

ajánlottak a piaci és IMF-kölcsönöknél kedvezőbb feltételekkel fejlesztési forrást.  
 Hazánk adottságait figyelembe véve a magyar tulajdonba kerülő atomerőmű-fejlesztés 

az energetika mindhárom alapkövetelményének leginkább megfelel:  
 Az üzemanyag többirányú beszerezhetősége és tárolhatósága egyértelműen növeli az 

ellátásbiztonságot, csökkenti az importtól való függést.  
 A klímavédők kedvéért megemlíthető, hogy az atomerőműi áramtermelés nem okoz 

üvegházhatású gáz-kibocsátást.  
 A termelt áram ára a rendkívül hosszú élettartam és a teljes önköltségen belül az 

üzemanyagköltség kisebb hányada miatt más megoldásokhoz viszonyítva kedvező.  
 Az atomerőmű üzembiztos, piacképes, szabályozható áramtermelő. (Nem jelent 

potenciális veszélyforrást, mint a felhalmozott nukleárisfegyver-arzenál.)  
 A hazai atomipar jelentős tudásbázissal rendelkezik. A paksi üzemviteli tapasztalat, 

szakképzés és kivételes adottságú oktatóközpont mellett nemzetközileg is elismert 
egyetemi oktatóbázis (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris 
Technikai Intézete), kutatóbázis (MTA Központi Fizikai Kutatóintézet, MTA Atomki) 
áll rendelkezésre. Erre alapozva van esély a leépült magyar erőműipar újjáépítésére.  

 A fejlesztés elősegíti a régóta esedékes generációváltást a hazai erőműrendszerben, s a 
létesítés viszonylag hosszú időszakában munkahelyteremtő hatású lesz.  
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Nemzetközileg igazolták Paks-2. létjogosultságát 
Két, nemzetközi szakmai szervezet közelmúltban megjelent tanulmánya külön-külön foglalkozik az atom-, a szén- 

és a gázerőművek költségei mellett a megújuló energiaforrások teljes üzemidőre vonatkoztatott költségeivel is.  
A kiadvány 22 ország 181 erőművével kapcsolatban vizsgálta meg a villamosenergia-termelési költséget. 

Egyértelműen rámutat arra, hogy alaperőművi termelést biztosító gáz-, szén- és atomerőművek esetén a teljes 
üzemidőre vonatkozó számításkor, az atomerőművek versenyképesebben tudnak villamos energiát termelni, mint 

a szén- és gázerőművek, valamint a megújuló energiaforrások. 
 

 
A termelt villamos energia egységköltsége különböző kamatráta és  

villamosenergia-termelési mód esetében 
Forrás: „Projected Costs of Generating Electricity – 2015” 
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Megújuló energiaforrások 
A tanulmány részletesen elemezte a megújuló energiaforrások villamosenergia-előállítási 
költségeit is, amelyek ugyan az elmúlt években csökkentek, de még így is nagy szórást mutatnak 
40-45 USD/MWh és 360-370 USD MWh között. Kiemelve, hogy a megújulós költségek több 
esetben már megközelítették, vagy alá is mentek a fosszilis, gáz- és szénerőművek költségeinek. 

A termelt villamos energia 
egységköltsége különböző 

kamatráta és villamosenergia-
termelési mód esetében, forrás: 
„Projected Costs of Generating 

Electricity – 2015” 
Mindezek miatt szakmailag téves 

bármely olyan nyilatkozat, amely 
szerint azért nincsen szükség a Paks-
2 beruházásra, mert a megújuló 
energiaforrások költségei évek óta 
csökkennek, így a megújuló 
energiaforrásokkal teljes egészében 
helyettesíteni lehetne az új nukleáris 
kapacitást. Hiszen megújuló 
energiaforrásokkal ésszerűen, 
szakmailag megalapozottan nem 
lehet nukleáris kapacitást kiváltani! 
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BIZONYTALANSÁGOK A NEMZETI ENERGIAPOLITIKÁBAN 
Az energetikában, különösen a villamosenergia-iparban 2010-ben beindult kedvező folyamatok 

megtorpanni látszanak: a szakmai szempontok egyre inkább háttérbe szorulnak.  
 Elfogadhatatlan az a kormányzati szándék, hogy külföldi menedzserek vezessék az atomerőművet. 
 Társulatunk tiltakozott, amelyhez a villamos szakszervezet csatlakozott; sajnos, a többi szakmai 

szervezet hallgatott. 
 A tervezett intézkedés azt a hamis látszatot keltené, mintha a hazai szakértelem nem lenne elegendő, 

pedig a valóságban ennek ellenkezője igaz, amit számtalan nemzetközi szakmai felülvizsgálat is 
bizonyít.  

 Ez a kipróbált magyar üzemeltetőket is indokolatlanul sértené, bizonytalanságot és egzisztenciális 
félelmet keltene a dolgozókban, pszichikai terhet jelentene, ami károsan hatna az üzembiztonságra.  

 Az üzemirányításban való külföldi részvétel önmagunk leértékelését, szuverenitásunk egy újabb 
részének feladását is jelentené. 

 Több mint egy évtizedes követelésünk volt a nemzeti villamos társaság létrehozása. Most az energetikai 
tulajdon s ennek révén a közszolgáltatások visszaszerzése lehetőséget teremtett arra, hogy az állami 
tulajdonú MVM tevékenysége a villamos energia mellett gázellátással bővülve nemzeti 
energiaszolgáltató legyen.  

 Nem illik ebbe a koncepcióba, az Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. (ENKSZ), amely az MVM-en 
kívül jött létre, és nemcsak energetikai tevékenységeket integrálna.  

 Mintha az MVM lebontása került volna napirendre: Paks2 a Miniszterelnökség felügyelete alá 
került, s már az is elhangzott, hogy a Paksi Atomerőmű MVM-ről történő leválasztását is vizsgálják.  

FONTOS FELADATAI VANNAK AZ ENERGETIKAI CIVIL SZAKMAI 
SZERVEZETEKNEK! 
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Köszönöm  
a megtisztelő figyelmet 


