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 2005 január 20-án kifejtett állásfoglalás „A villamosenergiáról szóló
2001.év LX. törvény módosításáról készült elıterjesztéshez”
• a fogyasztóvédelmi követelmények érvényesítése
• a villamosenergia piac hatékony mőködésének elısegítése
• a megfelelı minıségő és alacsony költségő villamosenergia
ellátás biztosítása
Ezek a helyes célkitőzések nem, vagy nem az elvárásoknak megfelelıen
kerültek szabályozásra.
Különösen aggasztónak minısíthetı a villamosenergia ellátás biztonságával
összefüggı fejlesztési, beruházási kötelezettségek szabályozása, illetve ennek
hiánya.
„A villamosenergiáról szóló törvényt ezért alapjaiban szükséges újra
alkotni és nem elég azt csupán kiegészíteni, toldozni, foltozni.”
„Különösen súlyos hiányosságként értékelhetı, hogy nincs elfogadott- a piaci
verseny körülményei között is érvényes – energiapolitikája az országnak.”
„Javasoljuk, hogy a Kormány mellett, vagy a gazdasági és Kereskedelmi
Minisztérium szintjén jöjjön létre egy olyan
TÖRVÉNYALKOTÓ SZAKBIZOTTSÁG,
mely a jelzett dokumentumok ismeretében – megfelelı információk birtokában
– képes az új követelményekkel összhangban álló új villamosenergia törvény
megalkotására.
A VDSZSZ aktív részvételét felajánljuk, szakértık delegálását biztosítjuk.”
 2006.november 27: Az új villamosenergia-piac mőködési modell
kialakítására vonatkozó közös állásfoglalás.
„ A fogyasztó érdekek megkövetelik, hogy a biztonsághoz való jog és lehetıség
az alábbi értelmezési tartományban kerüljön rögzítésre:
• ellátásbiztonság, mőszaki biztonság
• minimális ellátási kötelezettség
• árbiztonság, árszabályozás és piaci ár
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• munkabiztonság, foglalkoztatottság, munkavédelem
• érdekérvényesítés biztonsága, szakszervezetek, érdekvédık
Fontosnak tartjuk azt is leszögezni, hogy a biztonság széleskörő értelmezése
mellett, vele párhuzamosan korlátlanul érvényesüljön az új versenymodell
keretei között is az ellenırzéshez és a teljeskörő információhoz való hozzájutás
joga”
Az új piaci modellben rögzíteni szükséges azt is, hogy az állam hosszú távon
megırzi tulajdonosi funkcióját, annak primátusát fönntartja.
Meggyızıdésünk az is, hogy a villamosenergi iparban az alábbi kiemelt állami
tulajdonú cégek – MVM ZRt., MAVIR ZRt., PAKS ZRt. –tették lehetıvé a
magyar villamosenergia rendszer stabil mőködését az ismert kritikus
helyzetekben, a hazai áramellátás zavartalan biztosítását.
Ennek egyik alappillérét – a folyamatosan biztosított fejlesztési tevékenység
mellett – a hosszú távú áramvásárlási szerzıdések képezték.
Ezt az alappillért nem szabad egy kellıen át nem gondolt versenypiaci
modell oltárán feláldozni, mert ezáltal a rendszer szabályozhatósága és
biztonsága vész el.
A villamosenegia iparban a versenymodell bevezetése kritikus árfelhajtó
folyamatokat indíthat el, mely az ellátásbiztonság romlásával párosulhat.
A versenypiaci szolgáltatás elınyei gyızzék meg a fogyasztókat az áttérésre, de
addig a közüzemi szolgáltatás feltételei biztosítottnak maradjanak .
Az új szabályozás elkészítéséhez
közremőködésünket biztosítjuk.”

minden

támogatást

megadunk,

 2007 január 28: Villamosenergia ipari helyzetkép, sztrájkkészültség,
törvényalkotói folyamatok.
„Meggyızıdésünk, hogy Magyarországon a teljes piacnyitás feltételei még nem
teremtıdtek meg.
A villamosenergia törvény és a hozzá kapcsolódó törvények átalakítására,
harmonizálására van szükség, olyan szakértıi egyeztetések mellett, ahol a
fogyasztói, iparági, munkavállalói szakértıi képviselet folyamatosan
biztosított és az alábbi kiemelt szempontok, követelmények teljesülnek:
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1. A fogyasztói érdekek azt kívánják, hogy az áttérés tejesen
önkéntes alapon, - nem pedig határidıhöz kötött elıírással –
valósuljon meg.
A versenypiaci szolgáltatás ne kötelezettség legyen. Elınyei
gyızzék meg a fogyasztókat az áttérésre, de addig a közüzemi
szolgáltatás feltételei biztosította maradjanak.
Ezt a törvényben világosan kifejezésre kell juttatni.
2. A villamosenergia ipar területén mőködı
úgynevezett
„engedélyes társaságok” kizárólag nyilvános részvénytársasági
formában mőködhetnek, tızsdei részvételük legyen kötelezı.
Ezt a követelményt a társasági törvény egyidejő módosításával kell
az új villamosenergia törvénynek biztosítani.
3. A fogyasztói érdek hatékony érvényesítése megköveteli, hogy
az energetikában szerepet vállaló nyilvános részvénytársaság
felügyelı
bizottságában
a
nevesített
fogyasztói
érdekképviseletek delegáltjai a munkavállalók képviselıi
jogállásával megegyezıen vegyenek részt.
A teljes piacnyitás egyik legfontosabb peremfeltétele az új energiapolitika
megalkotása, és kihirdetése.”
 2007.január 30: VDSZSZ véleményalkotás az egyes energetikai tárgyú
törvények módosításáról.
Európa megállt, irányt váltani készül.
Azok az elképzelések, melyek mintegy tíz évvel ezelıtt megszülettek és az
energetika területén is a teljes piacnyitást célozták és ilyen irányelvek
kidolgozására irányultak (2003/54 EK, 2003/55EK) megkérdıjelezıdtek.
Európa válaszút elé érkezett, új energiapolitika kialakítását tartja
szükségesnek.
Mindenek elıtt a biztonságos, folyamatos, fenntartható környezetbarát
energiaellátás, a függıség mérséklése a cél.
Újra kell gondolni Európa és a tagállamok viszonyát a piac és az állam szerepét
az energiaellátás biztonsága érdekében.
A magyar energiarendszert válság fenyegeti, ha a kormány – az ellenzékkel
szoros együttmőködésben – nem képes a kor követelményeinek megfelelı,
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egyúttal a nemzeti érdeket elıtérbe helyezı új energiapolitika, új piaci modell
megalkotásra.
 2008.március 14: VDSZSZ véleménye, álláspontja a villamosenergia piac
mőködési zavarairól.
Az elmúlt év során több ízben kifejtettük, hogy Magyarországon a teljes
piacnyitás szükséges és elégséges feltételei - szabályozási környezet, tulajdonosi
és szervezeti struktúra, mőködési modell kiérlelt változatai – még nem állanak
rendelkezésre.
Ellentmondásként értékeljük azt a törekvést is, ami a holdingszerő
mőködés felbontására irányul, hiszen bizonyított tény, hogy ez a szervezet
hatékonyan mőködik, érvényesül a szinergia elve a legkisebb költség elvével
együtt.
Kellı figyelmet kellene fordítani arra a tendenciára, ami a nyugat-európai
régióban egyre erıteljesebben érvényesül. Nevezetesen, gyöngülni látszik a
piaci erık hatalma, az önálló nemzeti érdek kerül elıtérbe.
Különös helyzetnek minısíthetı az is, hogy az Európai Uniónak nincs közös
energiapolitikája. Úgy tőnik, ezt túlságosan nem is sürgetik.
Új tendeciaként érzékelhetı a nemzeti érdekek elıtérbe helyezése, önálló
energetikai megállapodások, partner kapcsolatok kialakítása.
Meggyızıdésünk, hogy a magyar államnak ezeket a váltásokat érzékelnie kell.
Különös gondosságok kell tehát tanúsítani a magyar érdeke képviselete során.
A jól mőködı nemzeti tulajdonban lévı cégek kedvezı mőködési
feltételeinek megteremtése kiemelt kormányszintő feladatnak minısíthetı.
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