Tíz éve történt: az MVM megmentése
AZ Energiapolitika 2000 Társulat honlapján
http://enpol2000.hu/dokumentumok/mediavalogatas/article/Dokument%C3%A
1ci%C3%B3k/11-M%C3%A9diav%C3%A1logat%C3%A1s/679-tiz-eves-azmvm-et-mento-osszefogas
a magyar reálértelmiségnek a nemzeti villamos társaság megmentésére
létrejött 10 év előtti összefogására emlékeznek. "Felszólítjuk a
Kormányzat illetékeseit, hogy tartózkodjanak az MVM csoport
szerkezetének és tulajdonviszonyainak a pillanatnyi, rövid távú vélt
érdekek alapján való megváltoztatásától! Felszólítjuk a Törvényhozás
mindazon tagjait, akik pártállásra való tekintet nélkül támogatták 2005ben az MVM csoport vertikálisan integrált cégcsoportként való
létrehozását és tartós többségi állami tulajdonban tartását, hogy élve a
végrehajtó hatalom ellenőrzésére vonatkozó felhatalmazásukkal,
akadályozzák meg a nem kívánt változtatások végrehajtását!" - írták
kereken tíz évvel ezelőtt magyar műszakiak az akkori szélsőséges
kormánynak.
A jubileum apropóján Járosi Mártonnak, az Energiapolitika 2000 Társulat elnökének tett
föl kérdéseket a Présház Hírportál.

- Elnök úr, a Horn-Kuncze garnitúra 1994 és 1998 között kótyavetyélte el a stratégiai
közvagyon nagy részét. Tíz évvel később az újabb szélsőség megint megkísérelte a
kiárusítást. Tudjuk-e már,
hogy melyik
nyugat-európai
nagyvárosból
konkrétan
kika
létrehozását
és tartós
többségi állami tulajdonban
tartását,
hogy élve
irányították az újabb kiárusítási
akciót?ellenőrzésére vonatkozó felhatalmazásukkal, akadályozzák
végrehajtó hatalom
meg a nem kívánt változtatások

- Ma már többet tudunk, mint akkor, de persze a rejtőzködő háttérhatalom pontos megnevezése
nem lehetséges. Sajnos már tapasztalatból tudjuk, hogy az emberiség történelmének
végkifejletét jelentő, a nemzetek helyébe lépő világkormány kialakításának intenzív előkészületei
folynak az országok szuverenitásának megszüntetése révén. Elég csak utalni a klímahisztériára
és a migrációra. Az új világ létrehozásában a globális gazdaság a faltörő kos szerepét tölti be,
létrehozza a saját, ugyancsak globális rendszerét, aminek következménye lesz a politikai
rendszerek globális átszervezése. A nemzetállamokat minden eszközzel meg kell akadályozni
önálló gazdaságuk építésében, s ebből a szempontból a civilizációnk hajtóanyagát adó
energiaszektor kiemelt jelentőségű. Ezt mindenképpen ki kell vonni a nemzeti felügyelet alól.
Ezt készítették elő, ebben voltak részesek a rendszerváltozás utáni nemzetellenes kormányok.

- Emlékezetes, hogy egy szélsőséges privatizációs miniszter asszony még 1998 előtt
Paksot is idegen kézbe akarta lökni, mondván, hogy "úgysem fogják kitolni az
országból." Ezen az alapon a termőföldet is spekulánsok kezébe lehetne átjátszani.
- Persze hogy nem elvihető az erőműi és áramszolgáltatói vagyon. A szélsőséges privatizáció
„csak” eszköz volt a nemzeti jövedelem kiszivattyúzásához. Több százmilliárd forintos
jövedelmet szivattyúztak ki az iparágból. Ennek vetett véget a Fidesz-KDNP kormány, amikor a
külföldi privát tulajdonosok extraprofitját megkurtította. Ezen alapult a „rezsicsökkentés”. Volt
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is sírás-rívás, hogy veszélyben az ellátás, ha kivonulnak a külföldi tulajdonosok. És láss csodát:
nem vonultak ki, úgy látszik, hogy még így is megéri. Ezzel igazolták a nemzeti kormány
politikájának helyességét. Sajnos a privatizáció másik súlyos következménye máig ható, nem
épültek új kapacitások, a rendszer teljesítmény hiányos, a villany több mint harmadát
bizonytalan importból fedezzük. Ezért létfontosságú a Paks 2. A Fidesz-kormány megkezdte a
közműrendszerek, a megmaradt vezetékes energiarendszerek közösségi tulajdonának
helyreállítását, visszaszerzését, egyes területeken annak növelését is. Az utóbbi időben azonban
ez a folyamat megtorpant, a szolgáltató cégek vagy külföldi tulajdonban maradtak, vagy ezek
helyébe több esetben a „magyar” privát tulajdon lépett. A Mátrai Erőmű többségi tulajdona is
magyar privát tulajdonosokhoz került. Az áramszolgáltatói szektorban csak részben teljesült a
cégek visszavásárlása, maradt a külföldi túlsúly. A rezsicsökkentés idején volt eladási szándék a
külföldiek részéről, ezt azonban elmulasztottuk. Továbbra is elengedhetetlen az energetikai
tulajdon állami visszavásárlása.

- Ma mennyire van biztonságban a Magyar Villamos Művek?
- Az energetikai tulajdon s ennek révén a közszolgáltatások visszaszerzésének folyamata új
bővített szervezeti formát is lehetővé tett. Kézenfekvő volt, hogy ennek magja a rabló
privatizációból megmentett MVM legyen. Az állami tulajdonú MVM tevékenysége a villamos
energia mellett a gázellátással bővülve egyre inkább nemzeti energiaszolgáltató jelleget vett fel.
A 2010-ben indult kedvező folyamatok azonban 2015-ben megtorpantak, mintha az MVM
lebontása került volna napirendre. Ennek egyik jele volt az Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt.
(ENKSZ) megalakítása. Az is az MVM gyengítését jelentette, hogy a Paks II. a Miniszterelnökség
felügyelete alá került, s felmerült a Paksi Atomerőmű MVM-ről történő leválasztása is. A kormány
sikeresen végigvitte Paks 2-ért az elhúzódó politikai harcot, melynek végéhez közeledve,
társulatunk állásfoglalásban javasolta egységes vállalati struktúra és irányítás mielőbbi
létrehozását. Az EU elleni „honvédő háború” megnyerése azonban súlyos következményekkel
járt: a nemzeti tulajdonú villamos energia rendszer két részre szakadt: (a meglévő) Paks I. az
MVM-ben maradt, a Paks II-nek elnevezett bővítés külön társaság, tárca nélküli miniszter
felügyelete alatt. Ez a megvalósításban alig áthidalható nagy nehézséget jelent, ezért fontos
nemzeti érdek az egységes Paksi Atomerőmű-elv érvényesítése. A villanyszolgáltatás esetén a
termelés, szállítás és szolgáltatás történelmileg kialakult nemzeti természetes vertikumának
megbontása hátrányosan hat a fejlesztésre és üzemeltetésre, továbbá a termelő-szolgáltatófogyasztó kapcsolatra, mivel a fogyasztó leválik a termelő szolgáltatóról.
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