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MMMUUUNNNKKKAAAHHHEEELLLYYYEEEKKKEEETTT   AAA   VVVIIILLLLLLAAAMMMOOOSSSEEENNNEEERRRGGGIIIAAA---IIIPPPAAARRRBBBAAA!!!   

 
A foglalkoztatás bıvítése, új, fenntartható munkahelyek létrehozása 

elképzelhetetlen a Magyarországon megtalálható természeti erıforrások 
hasznosítása nélkül. Az energetikai célú szénbányászat és az arra épülı 
villamosáram-termelés szolgálja az energiaellátás biztonságát, gazdaságosságát, 
a modern technológiákkal a környezeti terhelés csökkentését és a széleskörő 
foglalkoztatást. 
 

Napjainkban már a földgáz dominanciája túlzott mértékben jelentkezik az 
energiafelhasználásban, a villamosáram-termelésben is, pedig az összes 
gázfogyasztásunk a hazai termelésbıl 2008–ban csak 18,6%-ban, 2009–ben 
27,8%-ban volt biztosítva (a 2009–es év növekedése csak a gazdasági válság 
miatt jelentkezett, ugyanis az ipar fogyasztása közel 3,0 Mrdm3-el csökkent).  
A szénbányászat visszafejlesztésekor nem számoltak a szénhidrogén árak 
drasztikus növekedésével, elısegítve ezzel is az ország túlzott energia 
függıségének kialakulását. A Brent dollár/hordó ár a következıképpen alakult: 
1988–ban: 14,91, 1998-ban: 12,76, 2007-ben: 72,44, 2008-ban: 96,94.  
A gázárak hasonló módon növekedtek.  
 
A fentiek miatt is az energiahordozók külkereskedelmi egyenlege a mínusz 1668 
milliárd forint volt a 2008. évben.  Állítjuk, hogy a magyar tüzelıanyag 
felhasználás (energiamix) elhibázott, hiszen az elmúlt 35 évben az 
atomerımővön kívül csak szénhidrogén bázisú erımő épült és most is csak 
ilyenek vannak kivitelezési szinten (Gönyő, Nyírtass). Ennek a következménye, 
hogy az energia területén importfüggıségünk földgázból 81%, ezen belül a 
villamosenergia-termelésben a földgáz aránya 38%-ra, aggasztóan magas 
mértékre emelkedett. A földgáz beszerzése egyetlen importforrásból történik, 
ami komoly veszélyekkel jár, a készletek 75%-a pedig politikailag instabil 
térségben találhatóak. 
 
A villamosenergia-termelésben reprezentatív szakszervezetek egy az ország 
számára elınyösebb és biztonságosabb tüzelıanyag összetétel kialakítására 
tesznek javaslatot, figyelembe véve, hogy a befektetıknek kiszámítható 
jövıképre, iránymutatásra van szükségük a több évtizedre szóló beruházási 
döntések meghozatalakor. 
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Javaslatunk összhangban van az EU energiapolitikájával (ellátásbiztonság, 
környezetvédelem, gazdaságosság). Nem szabad továbbra is abban az illúzióban 
élni, hogy a nyersanyagok és az energiahordozók korlátlanul olcsón állnak majd 
hazánk rendelkezésére. 
 
Követeljük és egyben támogatjuk: 
 
1. Nemzeti érdek, a Paksi Atomerımő Zrt. tervezett üzemidı 

meghosszabbítását! 
2. Támogatjuk a Parlament által is elfogadott célt, a Paksi Atomerımő 

bıvítését.  
3. Meg kell valósítani a Mátrai Erımő Zrt. már korábban jóváhagyott, hazai 

lignitvagyonra épülı 440 MW–os blokk építését. Ez a két külszíni bánya 
optimális mőködéséhez is szükséges. A térségben a lignitvagyon lehetıvé 
tenné nagyobb teljesítményő blokk(ok) építését is. Lignitkészleteink 
további fejlesztésekkel lehetıséget adnak környezetbarát erımőépítésre is.  

4. Biztosítani kell – MVM Zrt. tulajdonban lévı, minden környezetvédelmi 
engedéllyel rendelkezı – a Vértesi Erımő Zrt. legalább 2014–ig tartó 
mőködését! Jelenleg a Márkushegyi Bánya – a szerkezetátalakítási 
támogatás figyelembevételével – kb. 250,- Ft/GJ áron adja az erımő 
számára az áramtermeléshez szükséges szenet. Gázbázison ez az ár jelenleg 
ennek többszöröse.  

5. Szakszervezeteink az EU direktívával egyetértésben támogatják a reális 
pénzügyi számításokon alapuló megújuló energiatermelést, valamint a 
másodhasznosítási anyagokra épülı termelést, különösen, ha az együtt jár 
az erımővi agglomeráció létbiztonságának fokozásával.  

6. Fent kell tartani az alacsony önköltségő kapcsolt hı- és villamosenergia-
termelés kedvezı megítélését, ha ezzel a fogyasztók számára valóban 
olcsóbb ellátást biztosít. 
 

Fontosnak tartjuk, hogy mind a döntéshozók, mind a médiák –közösen velünk– 
tisztán lássák a reális energiafejlıdési alternatívákat, ezért ragaszkodunk 
követeléseink megvalósításához! 
 

A fentiek alapján a szakszervezeteink nem támogatják a jelentıs mértékő, 
gázbázison történı további villamosenergia-termelıi erımőépítést. Meg kell 
állítanunk a villamosenergia-termelésben foglalkoztatottak számának 
csökkentését! A fogyasztók ellátásának biztonsága érdekében, követeljük a 
hazai tüzelıanyag arányának megırzését, felhasználásának növelését! 
 
Budapest, 2010. február 10. 
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