20 éves az Energiapolitika 2000 Társulat
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A rendszerváltozás előtt a hazai energetika „társadalmi tudományos” szervezete az Energiagazdálkodási
Tudományos Egyesület (ETE) volt, amely az energetikával foglalkozó értelmiség szerveződésének egyetlen
lehetőségét jelentette. A Magyar Energetikai Társaság (MET) megalapítására 1991-ben azért került sor, mert az
akkori ETE megújítására irányuló reformtörekvések kudarcba fulladtak. A célkitűzés a nemzeti energiapolitika
szolgálása volt, s a MET tevékenységével a közélet elismert szakmai szereplője lett. Ellenezte az energetika
kiárusítását, s ezzel kiváltotta a privatizációban és a liberalizációban érdekeltek ellenszenvét. Az 1999. évi
közgyűlésen vált nyilvánvalóvá a szervezett fellépés a MET akkori nemzeti elkötelezettségű vezetőségének
eltávolítására. A MET irányvonalának megváltoztatását igénylők a szükséges szavazattöbbséget biztosítani
tudták, s mivel az elnök felhívására a nemzeti irányvonal ellen fellépők nem távoztak a társaságból, ezért az
akkori vezetőség nemzeti elkötelezettségű többsége kénytelen volt a tagságát kilépéssel megszüntetni. A
távozott szakemberek szükségesnek tartották a nemzeti, fogyasztóbarát energiapolitika megvalósításáért való
küzdelmet, így 2000 elején nyilvánosságra hozták „A helyreállítás energiapolitikája” c. programjavaslatukat.
Ezt követően a május 4-én megalapított Energiapolitika 2000 Társulat (ENPOL 2000) célja a szakmai
érdekvédelem és közéleti tevékenység folytatása a nemzeti elkötelezettségű, környezetbarát energiapolitika
kidolgozásának segítésére, népszerűsítésére és védelmére, a közjó érdekében. Az energetika mind globális,
mind lokális szinten súlyos társadalompolitikai kérdésekkel terhelt. Az energiapolitikának kell a társadalom
szempontjából optimális megoldást kiválasztani. Szakmai szervezeteknek pedig ehhez a szakmai hátteret
nyújtani. A szakmai érv csak a közjó szempontjából azonos megoldások közötti választás esetén értelmezhető.
Az ENPOL 2000 vezetői (Dr. Járosi Márton elnök, Kovács Pál, Rudolf Viktor és Szőnyi Zoltán alelnökök) és
tagság hitvallása: „az energetikának és szakmai szervezetének is a nemzetet kell szolgálnia. A sikertelenségek
nem mentenek fel a szakmai-erkölcsi felelősség alól! Minden helyzetben igyekezni kell kialakítani,
megfogalmazni és képviselni a közösségi érdekű szakmai álláspontot! A szakmai nyilvánosság mellett,
alapkérdésekben felelősség a nyilvánosság: az energiapolitizálás. Energiapolitika: felelősségvállalás a
közösség energiaellátásáért.” – olvasható a Társaság honlapján.

Fenti gondolatok jegyében húsz éve következetesen tevékenykedő Társulat a jubileumi szakmai rendezvényét
szeptember 21-án a Magyar Tudományos Akadémián tartotta. Előadást tartott Kovács Pál, a paksi atomerőmű
kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkára, aki kiemelte, hogy „az import sosem lehet annyira
megbízható, mint a hazai energiaforrás... Következő időszakban áramfogyasztás növekedésére lehet számítani,
egyebek mellett a népesség, illetve az életszínvonal növekedése miatt.” Az államtitkár felidézte: „a Paksi
Atomerőmű az elmúlt csaknem 40 évben fennakadás nélkül termelt villamos energiát. Nem voltak ellátási
válságok, vészforgatókönyvek, csak olcsó, biztos és tiszta áram... Csak olyan energetikai rendszereket lehet
működtetni, amelyek egyszerre szolgálják az ellátás biztonságát és a megfizethető fogyasztói árakat… A jövőt
illetően, Paks-2 atomerőmű 17 millió tonna szén-dioxid évenkénti kibocsátását előzi majd meg.”
A szeptember 21-ei ünnepségen átadták az Energiapolitika 2000 Társulat által alapított Nemzeti Energetikáért
Lévai András díjat öt szakembernek, köztük Süli Jánosnak, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért,
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszternek. Magam és paksi kollégáim nevében
gratulálunk e rangos szakmai elismeréshez!
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