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Állásfoglalás 
 

A GTTSz-nek jelen konferencia megrendezésével az volt a célja, hogy a résztvevők 
megismerhessék az Országgyűlés által f.hó 3.-án elfogadott Nemzeti Energiastratégia fő 
elemeit, másrészt tájékozódni arról, hogy  a hazai tulajdonban lévő MVM csoport, ezen 
belül a Paksi Atomerőmű milyen szerepet játszik a Nemzeti Energiastratégiában. Ezen 
felül áttekintést kaphatunk a világ energetikai fejlődésének fő trendjéről, valamint az 
energetikát érintő  jogalkotás és jogalkalmazás viszonyáról. 
 
A Nemzeti Energiastratégiával kapcsolatos észrevételeinket még annak előkészítési 
fázisában tartott konferenciánk állásfoglalásával megtettük, ez év májusában. A Parlament 
által elfogadott stratégia – amely visszatükrözi felvetéseink egy részét is – természetesen 
nem tartalmazza a megvalósítását szolgáló konkrét programokat. Ezek, a célkitűzésekhez 
igazodó, a közeljövőben elkészülő öt cselekvési tervben kerülnek majd lerögzítésre.  
Ezt figyelembe véve a jelen konferencián elhangzottak alapján összeállított, alábbi 
észrevételeink – elfogadásuk esetén – a cselekvési tervekbe épülhetnek be. 
 

1. A Konferencia továbbra sem ért egyet azzal, hogy a stratégiai célok között nem 
szerepel az ország vízenergia potenciáljának fokozott kihasználása. Ezt a 
legmegbízhatóbbak közé tartozó megújuló energiaforrást a világon szinte mindenütt 
a lehető legnagyobb mértékben igénybe veszik. 

           A szivattyús energiatározó létesítése egyre sürgetőbben igényli a megvalósítást     
           segítő konkrét intézkedéseket. 

2. A konferencia nem ért egyet a széndioxid kvóták eladásával. Ez hátráltatja a 
szénerőmű létesítésére vonatkozó stratégiai cél megvalósítását.  

3. Ismételten szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a megújuló energia termelés 
részarányának növelése csak a gazdaság teherbíró képessége határáig képzelhető 
el súlyos, hátrányos következmények nélkül. 

4. A konferencia egyetért az MVM csoport stratégiájával. Véleményünk szerint az 
kellően szolgálja a Nemzeti Energiastratégia vonatkozó célkitűzéseinek 
megvalósítását. E szempontból is megnyugtatónak tartjuk a Paksi Atomerőmű 
célzott biztonsági felülvizsgálata eredményeit. 

5. A cselekvési tervek összeállításánál különösen szeretnénk felhívni a figyelmet arra, 
hogy bármilyen jó is legyen egy stratégia, ha nem lesz meg időben az a szabály- és 
intézményrendszer, amely a szakmai szempontok messzemenő érvényesítésével is 
támogatja a megvalósítást, akkor a nagyívű stratégiai elképzelések idővel semmivé 
válhatnak.  
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