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RÉSZLET AZ ENERGIAPOLITIKA 2000
TÁRSULAT
ETIKAI NYILATKOZATBÓL
(2000. MÁJUS 4.)

 ”szükségesnek tartva …a nemzeti
energiapolitika megvalósítását,
 szakmai és erkölcsi felelősségünktől
vezéreltetve,
 célkitűzésünk: a nemzeti elkötelezettségű,
energiapolitika kidolgozásának
segítése,… a közjó érdekében.”
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A SZAKMA ÉS A POLITIKA KAPCSOLATA
.

Az energetika mind globális (világ) szinten,
mind
lokális
(nemzeti)
szinten
súlyos
társadalompolitikai kérdésekkel terhelt.
Az (energia)politikának kell(ene) a társadalom
szempontjából
optimális
megoldást
kiválasztani.

A társadalmi-szakmai szervezeteknek pedig
ehhez a szakmai nyilvánosságot és segítséget
nyújtani.

A szakmai érv csak a közjó szempontjából
azonos megoldások közötti választás esetén
értelmezhető.
A „politikai érdek” mindig a hatalmat
gyakorlók mögött állók érdekeinek megjelenítése:
2010-ig a globális hatalmi érdek helyi képviselete.
A szakmai társadalmi szervezetek többsége
önként átadta helyét a nem „szakmai” alapon
szerveződő un. „civil” lobbi-szervezeteknek,
amelyek máig virágoznak.

TÁRSULATUNK HITVALLÁSA
Az energetikának és ezért szakmai szervezetünknek
is a nemzetet kell szolgálnia.
A sikertelenségek nem mentenek fel a
szakmaierkölcsi felelősség alól!
Minden helyzetben igyekezni kell kialakítani,
megfogalmazni
és
képviselni
a
közösségi
érdekű szakmai álláspontot!
A szakmai nyilvánosság mellett, felelősségünk a
társadalmi nyilvánosság : az
„energiapolitizálás”.
Energiapolitika: felelősségvállalás a
közösség energiaellátásáért.

TÁRSULATUNK KÜLDETÉSE
Fékezni a rossz folyamatokat.
Segíteni őrizni és gyarapítani az energetikai
vagyont.
Bátran hirdetni és népszerűsíteni az
aktuális, közösségi érdekű energiapolitikát.
Energetikai kérdésekben is munkálni a
nemzeti egységet.
„Sose kételkedj abban, hogy lesz-e ereje egy
kicsiny, de elkötelezett csoportnak
megváltoztatni a világot. Valójában ez az
egyetlen mechanizmus, mely minden nagy
horderejű vállalkozás mögött meghúzódott.”
(Margaret Mead)
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TÁRSULATUNK A NYILVÁNOSSÁGBAN
Munkamódszerünk
149 ENERGIAPOLITIKAI HÉTFŐ ESTE

11 ENERGIAPOLITIKAI FÓRUM
54 ÁLLÁSFOGLALÁS

HONLAP
72 HÍRLEVÉL

 ~ 900 MÉDIA MEGJELENÉS
ISMERETTERJESZTÉS
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ENERGIAPOLITIKAI HÉTFŐ ESTE
A társulat nyilvános energiapolitikai
rendezvénye

minden hónap második hétfő
17-19 óra.
Aki honlapunkon (www.enpol2000.hu)
regisztrál, vagy e-mail címét leadja,
annak meghívót küldünk.
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AZ ENPOL HÉTFŐK ARS POETICÁJA
 …arra való az ész, hogy a külvilágot önmagával
együtt tudomásul vegye... (József Attila)
 Testvéreim, bizony nem élünk jól mi, … Minden
percünk kínzó kiegyezés:/ Ahogy lehet... (Reményik
Sándor) Az ahogy lehet a szorító körülmények
közötti felelős útkeresés.
Bogár László tanítása:
 A felismert valóság → érvényes tudás.
 Megfogalmazása, őszinte elbeszélése,
megbeszélése, bátor továbbadása
erkölcsi kötelesség.
 A környezetünkkel való igaz beszélgetés
(kommunikáció) fékezheti a rossz folyamatokat.

ENERGIAPOLITIKAI HÉTFŐ ESTE
1. 2000.október 9. - 24. 2003.január 13.
Zártkörű társulati rendezvény (24 alkalom)

25. 2003. február 13.
Nyilvános rendezvény
(126 alkalom)
2010. 06.14.

2010. június 14.

NEVEZETESEBB HÉTFŐ ESTÉK
Sorszám

Előadó

102 Őri István
103 Dr. Gyulai József
Dr. Kiss Ulrich és
108
Dr. Járosi Márton
112 Kacsó András
113 Szarka László

Téma
A villamos energiatermelési módszerek
életciklus analízise
Klímapolitika fizikusi megközelítésben
Állam – piac – társadalom avagy Az
energiaszolgáltatás ellentmondásai
Az elvtelen uniós energiapolitika
Energia és környezet - fenntarthatóság
kulcskérdései
Atomenergiáról Fukusima után

116 Dr. Rónaky József
Hamvas István és
118
Atomenergiáról Fukushima után II.
Dr. Rónaky József
Dr. Reményi
Ki fizeti a révészt? Avagy mese a CO2120
Károly
ről.

Sorszám
122
126
129
134
136
138
140
146
147
150

Előadó

Téma

Dr. Bogár László –
Energiapolitika és kommunikáció
Dr. Járosi Márton
A magyar energiastratégia a világ
Dr. Kovács Ferenc
energetikai irányainak tükrében.
Gál Rezső
Szakszervezetek és az energiapolitika
Dr. Héjjas István Környezetvédelem és energetika
Az építkezés energiapolitikája 2014-től
Dr. Járosi Márton - Az Energiapolitika 2000 Társulat
program-javaslata
Dr. Bogár László A globalitás energiafilozófiája
Holoda Attila
Palagáz forradalom
Lóránt Károly
Energetikai unió az EU-ban?
Miskolczi Ferenc Üvegházhatás és energetika
Dr. Mikola István Energiadiplomácia

ENERGIAPOLITIKAI FÓRUMOK
FONTOSABB TÉMÁI
2.

4.

A KÖZÉRDEKŰ ENERGIASZOLGÁLTATÁS ÉS A
GLOBALIZÁCIÓ
2001. október 31.
ENERGIAPOLITIKA AZ EU CSATLAKOZÁS ELŐTT
2002. november 27.
5.
ENERGIAPOLITIKA ÉS GLOBALIZÁCIÓ
2003. NOVEMBER 18.
7. ENERGIAPOLITIKA ÉS TÁRSADALOM — 2006
2006. február 14.

FONTOSABB ÁLLÁSFOGLALÁSOK
7. Helyre kell állítani a szakértelem
tekintélyét az
energetikában (2003.)
19. A paksi atomerőmű nélkülözhetetlen a
magyar
energetika számára (2005.)
31. Az MVM ZRt. a nemzet tulajdona! (2007.)
37. Tiltakozunk a MAVIR privatizálása ellen! (2008.)
38. Támogatjuk a hazai lignitre alapozott
erőműfejlesztést (2008.)
47. Üdvözöljük a MOL részvények állami
visszavásárlását! (2011.)

TÁRSULATUNK ÉLETÉNEK KORSZAKAI
A neoliberalizmus elutasítása az
energetikában
2000 – 2010: Harc a rombolás ( privatizáció
és liberalizáció) ellen.
2010 – 2014: A helyreállítás energiapolitikája
2014 -

: Az építkezés energiapolitikája


Az ENPOL
program javaslata
2010. február 8.

KÁTYÚZÁS HELYETT
ÚJ UTAT
AZ ENERGETIKÁBAN
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Az Energiapolitika
2000 Társulat
53. állásfoglalása

TÁRSULATUNK HONLAPJA

71. ENPOL HÍRLEVÉL
2015. április
ENERGIAPOLITIKAI HÉTFŐ ESTÉK

Miskolczi Ferenc: Üvegházhatás és energetika. Az előadás a 147. Energiapolitikai Hétfő Estén hangzott el 2015. március 9én. Dr. Járosi Márton elnök bevezetője, az előadás prezentációja, az előadás és a vita itt tekinthető meg:
http://www.enpol2000.hu/rendezvenyek/enpol-hetf/article/Rendezvények/6-Hétfő%20esték/482-147
2015. I. félévi további program
148. április 13. Kimpián Aladár: Oroszország energetikája – válasz a XXI. század kihívásaira
149. május 11. Dr. Petis Mihály: A biogáz-termelés helyzete Magyarországon
150. június 8. Dr. Mikola István: ENERGIADIPLOMÁCIA

SZJA 1 % - 2015
A Társulat15 éves fennállására emlékezve 2015. május 5-én
11. ÜNNEPI ENERGIAPOLITIKAI FÓRUM
A részvétel térítésmentes, de technikai okokból előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a
honlapunkon lehet.

MÉDIAVÁLOGATÁS

ISMERETTERJESZTÉS
Új „felvilágosodásra” van szükség
Miközben a természettudományokra alapozó un. „technikai
fejlődés” szinte beláthatatlan, a média segítségével manipulált,
kiszolgáltatott tömegek egyre inkább a „modern tudatlanság”, a
mesterségesen kialakított és fenntartott tudatlanság állapotában
vannak. Az ismeretek hiányából származó
félem a modern hatalomgyakorlás fontos
kellékévé vált. Munkánknak ezért fontos
tartalmi eleme a tudományos ismeretterjesztés, amely ma teljesen hiányzik a
hazai nyilvánosságból. Ezért támogattuk
Héjjas István szakszerű, közérthető,
olvasmányos könyvének megjelenését. A
könyvet azoknak ajánljuk, akik energetikai
és környezeti kérdésekben szeretnének
természettudományos ismeretek alapján
tájékozódni.

Társulatunk ünnepi üzenete
 Egyetlen esély nemzetünk életének megújítására, ha kis
közösségként okosan alkalmazkodunk a természeti és a
világpolitikai környezetünk általunk gyakorlatilag nem
befolyásolható változásaihoz. Ez az igazi nemzeti stratégia.
 Nagyobb
hangsúlyt
fordítunk
az
energiapolitika
nemzetfilozófiai megközelítésére. Minden energiaátalakítás
vissza-fordíthatatlan, növeli az entrópiát, rombolja a
környezetet, beavatkozást jelent a szakrális rendbe. Egész
földünk alá van vetve a mulandóság törvényeinek, ami ellen
csak az állandóan megújuló élet hat.
 A „klímapolitika” indokolatlanul szorosan kötődik az
energiapolitikához. Az éghajlatváltozásban az emberi
tevékenység szerepe, az érdemi befolyásolás lehetősége
tudományosan nem igazolt, ezen a téren az egész világra
kiterjedő manipuláció folyik. Fel kell lépni ellene.

Energiabiztonság. Az oroszországi primer energiahordozók
történelmileg kialakult behozatali függősége belátható időn belül
számottevően nem csökkenthető. A „megújuló” energiákkal
semmiképp, a hazai lignittel is csak részben. Az
ellátásbiztonságot az EU-nak elsősorban az import primer-energia
hordozók közös piacával kellene elősegíteni. Mivel ezt nem teszi,
nekünk több-irányú — közte a keleti – nyitás keretében minden új
szállítási és forráslehetőséget támogatni kell.

A Paks2 fejlesztés. Széles társadalmi támogatottságú, jó döntés
volt, a magyar érdekű legnagyobb erőműfejlesztés megindítása.
Az előkészítés tervszerűen halad, melyet politikailag az ellenzék
egy része is támogat, nagyobb - „szétesett ”- része geopolitikai
nyomással
a
háttérben
aktuálpolitikai
hisztériakeltéssel
foglalkozik.
Feladatunk:
a
következetes
felvilágosító,
ismeretterjesztő munka folytatása. Nem értünk egyet azzal a
kormányzati szándékkal, hogy külföldi menedzserek vezessék az
atomerőművet.

Mátra. A magyar villamosenergia-rendszer kapacitáshiányos,
csak importtal biztosítható az ellátásbiztonság. Az import kockázat
stratégiai kezelése során felértékelődik egyetlen jelentős hazai
ásványvagyonunk a lignit. Ezért javasoljuk megvalósítani a már
előkészített, kb. 400-450 MW-os mátrai bővítést.
Geopolitikai nyomás. A közelmúlt eseményei mutatják, hogy az
energiapolitika
része
a
geopolitikának.
A hangzatos,
egyenlőségről és demokráciáról szóló propaganda ellenére
sajnos, mindig a hatalmi erőviszonyok határozzák meg az
energiapolitikát is. Kormányunk jelenlegi külpolitikája az ország
érdekét szolgálja, az a dolgunk, hogy ezt megmagyarázzuk, és
ezért kiálljunk.

Lévai András:
„..addig van magyar jövő,
amíg
vannak,
amíg vannak,
akik áldozatok árán,
ellenállás esetén is
képviselik
az erkölcs és az igazság
szellemét.”

