Támogatjuk a hazai lignitre alapozott erőműfejlesztést
Az Energiapolitika 2000 Társulat állásfoglalása
a hazai energetikai lehetőségek kihasználásáról
A hazai energetikát is egyre inkább a piaci médiapolitizálás jellemzi: különféle „egyedül üdvözítő”
energetikai megoldásokat ismertetnek, amelyek nagy része, különösen pedig azoknak a hazai
energiaellátásban betölthető szerepe, túlértékelt. Sajnálatosan igaz ez a megújuló energiaforrások
esetében is. A médiában energetikai ügyekben nyilatkozók gyakran a legelemibb szakmai
ismeretekkel sem rendelkeznek, a tényszerű szakmai megközelítéseket a jó szándékú hozzánemértés, vagy az alig leplezett üzleti érdekek helyettesítik. Ebben az erkölcsi, intellektuális és
szakmai virtuális zűrzavarban bíztató kezdeményezés a hazai lignitbázison alapuló villamosenergiatermelés realitásokon és közösségi érdekeken nyugvó fejlesztésének terve.
Ezt a tervet 2008. november 17-én az illetékesek társulatunk rendezvényén több mint száz szakember
előtt ismertették, s azt honlapunkon is közzétettük: http://www.enpol2000.hu/?q=node/345. A jelenlévő
energetikai szakemberek hozzászólásaikban üdvözölték, hogy a privatizáció óta először nemzeti,
közösségi érdekű erőműfejlesztés valósul meg, amely nem kíván rendkívüli intézkedéseket a
közigazgatástól, és újabb áldozatokat a lakosságtól. Ezzel szemben jól megalapozott biztosítékot ad
a létünk egyik anyagi alapját jelentő villamos energia ellátás hosszú távú biztonságának növelésére,
segíti a környezet kárára elkövetett sérelmek gyógyítását, s hosszabb távon sem növeli a villany árát.
A tervezett fejlesztés, melynek része az új 440 MW-os ligniterőmű, jelentősen csökkenti a
villamosenergia-termelés széndioxid kibocsátását. A hazai tüzelőanyag felhasználása a villamos
energia ellátásunk importforrásoktól való függőségét mérsékli és a legkorszerűbb technológiai
megoldásokkal hosszú távra biztosítja az épülő berendezések megbízhatóságát. Fontos szempont,
hogy a fejlesztés kulcsszereplője a „10 millió magyar részvényes” által birtokolt – állami tulajdonú –
Magyar Villamos Művek Zrt., miáltal minden állampolgár részesül az új fejlesztés révén születő
értékekből. A hazai energiahordozóval megtermelt villamos energia ára alapvetően nem a világpiaci
árak mozgásától, hanem a lignit-kitermelés költségeitől, a hosszú távon kiszámítható, az olaj és a
földgáz áránál kisebb, stabil tüzelőanyag ártól függ; ebből fakadóan stabil villamosenergia-termelési
önköltség biztosítható. Az építés időszakában pedig – 2010-2015. között – 2000 új munkahely jön
létre Észak-Magyarországon, a munkanélküliséggel egyik leginkább sújtott térségben.
Budapest, 2008. november 20.
Energiapolitika 2000 Társulat Elnöksége

