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Az energiatudatos
társadalomért

A GTTSZ rendezvénye 
2009. szeptember 10.

Reményi Károly 
a Magyar Tudományos Akadémia tagja 

A hazai energiastratégia kidolgozásánál
végre fel kéne oldani néhány, – majdnem
hogy azt mondtam – tilalmas véleményt.
Négy dologról szeretnék beszélni. Először
is helyére kéne tenni a hazai energetikában
a nagymarosi kérdést, a vízenergia
kérdését. Az hogy itt ténylegesen egy rend-
szerváltás jelképévé vált egy olyan ener-
getikai lehetőség, amelyik pillanatnyilag
Magyarországnak 1000 milliárdokba
kerül, és mi szlovák tulajdonba került de
általunk is épített berendezésekből vesszük
az energiát. 

(Folytatás a 14. oldalon)

Harmincöt év után avathatott vízerőművet
Szabó Imre miniszter avató beszéde

Kenyeri, 2009. augusztus 27.
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Vidékfejlesztés Európában, vidékfejlesztés Magyarországon
Dr. Ligetvári Ferenc, MNVH elnökhelyettes előadása

Vidékfejlesztési Konferencia, Kapuvár, 2009. augusztus 29.

Nagy örömmel jöttem, hogy megosszam
Önökkel a gondolataimat. Akik a tegnapi
megnyitón részt vettek, emlékeznek Glatz
Ferenc elnök úr szavaira: „egy szerethető
országot találjunk magunknak, itt, a
határainkon belül”.

Vannak, akik ezt egy történész érzelmi
akaratának tulajdonítják, de egyáltalán nem
erről van szó. Engedjék meg más érvek
bemutatását, amelyek hasonlót igazolnak.   

A húsz évvel ezelőtti kiotói tájépítész
konferencián nagyon kemény meghatározást
fogadtak el:  

”a XXI. század gazdasági és kulturális versenyét azok a régiók fogják megnyerni,
amelyek leginkább munkára ösztönzik a bennük élőket.”

(Folytatás a 2. oldalon)

Tisztelt Polgármester Urak, 
Államtitkár Úr, Igazgató Urak, 
Hölgyeim és Uraim!

Ez a meghívás olyan örömteli eseményt
jelent, amely magában hordozza az avatás-
nak az örömét és magában hordozza egy
térség fejlődésének az örömét is.
Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszterként
a beruházókat és az üzemeltetőket képviselő
ügyvezető úrnak azt kívántam, hogy adja
annak a lehetőségét is, hogy most mindenki
– a környezetvédők, a természetvédők, a
vízügyi szakemberek, az itt élők – örömmel
és boldogsággal tekinthessenek erre az
eseményre. 

Mindennapjainkban sajnos viszonylag ritka az olyan rendezvény, olyan esemény,
amelyet teljes konszenzus vesz körül. 

(Folytatás a 4. oldalon)



Amennyiben itt a Rábaközben – ahol a
feltételek adottak – magas színvonalú
kultúrkörnyezetet tudunk kialakítani, akkor
a benne élők valóban jól érzik magukat, és
valószínűleg életfeltételeik is jó irányba
alakulnak. A Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat, amely az EU közvetítésével és
akaratának megfelelően jött létre, többek
között ezt a célt szolgálja, figyelembe véve
a különböző szakosztályok, munkacsopor-
tok kezdeményezéseit, amelyhez a
szervezeti formákat már korábban megal-
kották.  De nézzük, hogy is állunk a világ-
ban, Európában és kis hazánkban.  

Ha tehetnénk, akkor becsomagolnánk a
Földet, vagyis szeretnénk hibernálni,
jégkockákkal körülvenni, hogy legalább a
mostani állapotát őrizzük meg, úgy
fizikailag, mind szellemiségében.  

Ehhez még azt szeretnénk, ha mindenütt
zöld autók, vagyis környezetbarát tech-
nológiák jelennének meg, tehát a légköri-,
a talaj- és a vízszennyezés minimális lenne.

Előtérbe kerülne a zöld energia, és a
nemzetközi zöld tőke megjelenne, vagyis a
jövőben nagyobb mértékben állna ren-

delkezésre. A mindennapi szemlélet egy
kicsikét más, de mégis kötelez minket a
korlátozások betartatására és ehhez a piros
lámpát néha segítségül hívjuk, ezzel
megőrizzük a jelenlegi állapotot, hogy
fizikailag, szellemileg és erkölcsileg
tisztább környezetet alakítsunk ki. Közösen
kérdezzük: mi a szerepe a tudománynak. A
fejlesztésekről és az innovációról nagyon
sokat lehetne beszélni, de a hangsúly a
megvalósításon, a köznapi cselekede-
teinken múlik. Az ez évi koppenhágai
tanácskozás talán képes lesz létrehozni a
klímaváltozási egyezményt. Ebben már az
USA is elmozdult a korábbi álláspontjához
viszonyítva, és ez új lehetőséget jelent. 

A gazdaságilag fejlett települések veszé-
lyeztetettségét ábrázoló kép példája is
mutatja: az óriási forgalom miatt néha alig
lehet látni a fától az erdőt, de a tornyokat is
nehéz. Ilyen gazdasági és természeti
körülmények között élünk. Itt kell megal-
kotni a természet és a társadalom védelmét
szolgáló törvényeket.  

Ez a kép is mutatja, hogy sem a ter-
mészeti, sem a társadalmi viszonyokat
illetően nem lehet várni az afrikai állapotok
nagy-nagy forradalmi változását. Nekik
minden egyes csepp vízért meg kell küz-
deniük és ott sajnos a gyerekek azok, akik
ezt a feladatot kapják. Küzdeniük kell, mert
hazafelé menet valaki más elveszi tőlük a
nagy nehezen megszerzett kincset, vagy
éppen állatok támadják őket. (Európában
hál’ Istennek ez még nincsen.)  Kiotóban az
igény megfogalmazódott: a kialakítandó

környezet olyan legyen, amely arra késztet
minket, hogy lehetőség szerint a
közösséget szolgáló legnagyobb teljesít-
ményt érjük el.  

Első pillantásra ez egy szemet gyönyör-
ködtető, a meghökkentő élményeket kere-
sőknek igazi kontrasztos terület, de a min-
dennapi életet itt leélni küzdelmes feladat.  

A kulturált környezetben sem olyan
könnyű az élet, mint láthatják egy hollandi-
ai példán, ahol nagyon nehezen küzdenek
meg azokkal a környezeti feltételekkel,
amely a tenger közelsége miatt  állandóan
jelen van.  

A Mátrában is hasonló feladatokkal kell
megküzdeni, ezért az itteni vidékfejlesztés
megintcsak valami újragondolást jelent.  A
másik oldalról, a XXI. századnak tudjuk,

hogy a legnagyobb értéke a víz lesz. Ezért
is választottam elsősorban a vidékfejlesztés
témájául ezeket a gondolatokat. Mint
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láthatják, három részre tagozódik: a bal
oldali a mezőgazdaság vízigényét mutatja,
középen a lakosságot, a kommunális
vizeket, a jobb oldali pedig az ipar
szükségletét jelenti. És a két csapon az a
felirat: megnyitni és elzárni. Hogy kinek és
milyen mértékben adjuk, az nem mindegy,
és hogy kinek és mennyi jut, az megint a
vidék és a régió  fejlesztését jelenti.  

Az európai fejlettebb országokban
korábban kezdődtek a fejlesztések és szám-
talan tényezőt figyelembe véve, alapos
vizsgálatokon és körültekintésen keresztül
indultak el a megvalósítás irányába.  

A lokális, a regionális és a nemzeti szin-
ten, a társadalmi berendezkedés, az ipar, a
mezőgazdaság, az egészség és az infra-
struktúra adja a vidékfejlesztésnek a fő
bázisát.  Példaként hozom, hogy nemcsak

Európában, hanem Koreában is számtalan
fejlesztési munkát végeznek. A Csung Du
projekt is mutatja a körültekintően
elvégzett regionális fejlesztést. A Kárpát-
medencéről mindenképpen el kell mon-
dani, mint azt ennek a térségnek a múltja is
igazolja: az ökológiai sokféleség nagy
értéke a folyóközöknek.  Ezzel a Rábaköz
mellé egy kicsit Mezopotámiát képzelem,
mert Mezopotámia „folyamköz”-t jelent, a

Tigris és az Eufrátesz között, amely
valamikor nagyon bő termést adó terület
volt. A Rábaköz most is meghatározója a
térségnek és azt kell mondani: ezzel a
területtel az ország is büszkélkedhet.
Ugyanakkor óriási teher is, miként lesz
képes vizeit megőrizni, jól tud-e vele
sáfárkodni. Az elmúlt időszakot min-
denképpen figyelembe kell venni, és azok a
beavatkozások, amelyek itt történtek: a
Hanságot az ’50-es években át akartuk
alakítani termőterületté, de azóta már bebi-
zonyosodott, hogy a természet a
szándékainknál sokkal erősebb és vissza-
követeli magának mindazt, amit az ökoló-
giai elvektől eltérően vettünk el tőle.

Az európai Víz Keretirányelv sok min-
denben meghatározza a tevékenységünket,
a másik oldalról viszont a társadalom
igényeinek és elvárásainak kell megfelel-
nünk. Mindnyájunk feladata a meglévő
területek fejlesztését követni, és ha csak
rátekintünk arra, hogy hány és hány szem-
pontot kell figyelembe venni, akkor azt kell
mondani, ha mi magunk nem úgy kezeljük
ezeket a természeti erőforrásokat, amin
keresztül  könnyebben előbbre juthatnánk
és lehetőség szerint az itt élőknek a ter-
melés potenciális feltételeit megte-
remtenénk. Az itt lehulló és ide érkező
vizeket itt kell tudni hasznosítani. Ezt iga-
zolja a három fő tényező: az anyagi, az
emberi és a környezeti adottságok har-
móniáját figyelembe véve juthatunk előbb-
re. A kiindulási alap bármelyik lehet ezek
közül. Ha a környezetiből indulunk ki,
akkor a kiotói tájépítész konferencia meg-
fogalmazása szerint, nagyon kreatív emberi
tevékenységhez kell eljutni, ahol az
emberi, közösségi, kulturális és etikai
szempontok nagyon fontosak. Az itt lévő
osztrák kollegák is bizonyítani tudják,
hogy az ő országok közötti kapcsolatuk,
erőfeszítéseik és konfliktusaik a Duna
vízkészletének teljes körű elosztásához
kapcsolódnak. Nekünk is törekedni kell
vízkészleteink okos megőrzésére és
hasznosítására, ill. a külföldről érkező
vizek gazdaságos felhasználására. Mind e
mellett nagy hangsúlyt fektetve az ökoló-
giai állapotok megőrzésére és a vizes
élőhelyek fenntartására. A klímaváltozás
következtében a készletek csökkeni fog-
nak, ezért már most gondoskodni kell a
jövő nemzedéke megélhetéséről és
környezetünk megőrzéséről. Meglévő és
(hazánkon belül és kívül) létesítendő
víztározóink készletével Európa egyik vad-
víz-országát teremthetjük meg, amely
megalapozhatja a kontinens sajátos tu-
risztikai szolgáltatását. (Európán belül a

száraz homok iránt nincs olyan érdeklődés,
mint amilyen vonzóvá vizes élőhelyeink
válhatnak.) Ennek érdekében szem-
léletváltásra van szükség, és ezek be-
következnek a világgazdaság átalakulása,
az energiakészletek és a termelési tech-
nológiák megújulása révén. A biomassza
energetikai hasznosítása is egyre nagyobb
teret kap, és itt a víz szerepe elsődleges
tényezővé vált.

A fejlődés fenntarthatósága, állandósult-
sága megkérdőjeleződött az elmúlt évek-
ben és jövőbeni hirdetése hamis illúzió, sőt
megtévesztő. Különösen a pénzügyi világ
egyensúlyvesztése igazolta a fejlődést
alapozó fejlesztések visszaesését. Vagyis a
folyamatosság megszakadt, magyarán
kimondva: nem fenntartható. Új felté-
teleket kell teremteni, kialakítva azokat a
civil szervezeteket, amelyek jobban építe-
nek az egyén érdekeire és kezdeményező-
készségére, továbbá meg kell teremteni
azokat az intézményi fejlesztéseket, ame-
lyen keresztül a területi összhangok létre-
jönnek és megtarthatók lesznek.  

A nemzetközi összefogás elenged-
hetetlen. Ilyen igyekezett jellemezte a
balkáni országokat a Duna alsó szakaszán a
természeti értékekek megőrzésére. Ők
felismerték a vizes élőhelyek értékének
szerepét, azt hogy az Al-Duna szépsége
önmagában is komoly bevételi lehetőséget
jelent. Azt kívánom, hogy ez nálunk is, a
Rábaközben és Magyarország más
területein is minél hamarabb megvaló-
suljon. 

Köszönöm figyelmüket. 
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De miért is örömteli ez az esemény szá-
momra? Nap mint nap beszélünk róla, ma
már egyre többen foglalkoznak vele, nem-
csak tudósok, nemcsak a NASA, nemcsak
a Pentagon, nemcsak az Európai Unió,
hanem már mi is itt Magyarországon: a
tudomány emberei, a műszaki értelmiség,
és természetesen mi magunk, politikusok is
azzal a klímaváltozással, amelynek a jeleit
az elmúlt években többször, több formában
tapasztalhattuk, élhettük át. Tavaly pár

napos hatalmas esőzés zúdult a keleti Kár-
pátokra, és ennek eredményeképpen
augusztus elején egy teljesen rendkívüli
időszakban árvízi védekezéssel kellett
foglalkozni a kollégáinknak a Felső-Tiszán
és a Hernádon. Itt nem is olyan régen, pár
hete, hogy levonult az árhullám, a Duna, a
Rába bizony elég feladatot adott a kol-
légáknak. A máskor oly nagyon békés, egy
jó nagy ugrással átléphető Lajta olyan
iszonyú vizet hozott, hogy kénytelenek
voltak a kollégák egy szükségtározóval
megvédeni Mosonmagyaróvárt. Most is
egy pár napos jelentős csapadék, egy vi-
szonylag szélsőséges időjárási viszonynak
lehetünk tanúi.  És most azt mondhatjuk,
hogy egy olyan műnek az avatásán
vagyunk, amely mindenféle szempontból
megfelel a fenntartható fejlődés kívánal-
mainak. Rengeteg olyan károsanyag-kibo-
csátástól kíméli meg a környezetet az itt
megtermelt energia, ami egyébként nagyon
jelentős gondokat okoz a légkörnek és

értelemszerűen az egészségünknek. Több
ezer család éves igényét tudja megtermelni
ez az erőmű. A tervezők, kivitelezők
kitűnően alkalmazták azt a megoldást, és
azt a komplex szemléletet, amely alkal-
massá tette a pályázatukat arra, hogy a
KIOP keretén belül Európai Uniós támo-
gatást is – nyilván magánbefektetői forrást
is – felhasználva meg tudják valósítani ál-
mukat. Számomra külön öröm, hogy ennek
az apropójából meg tudott valósulni az a
hallépcső is, amely biztosítja az átjárást és
amely nem csak egyedül, önmagában,
hanem az itt felduzzasztott víz segítségével
hozzá tud járulni ahhoz, hogy a
környezetünk, a felszín feletti és a felszín
alatti vizeink az itt lévő halakkal együtt
minél természetesebb állapotukban tud-
janak hozzájárulni az élőhelyekhez, a táj
szépségéhez, és nem utolsósorban egy tel-
jesen környezetbarát energia termeléséhez.
Azt kell, hogy mondjam, hogy a számok
önmagukért beszélnek. Évente közel tíz
ezer tonnával kevesebb káros anyag – szén-
dioxid, por, nitrogénoxid – kerül a
környezetünkbe. A vízenergia haszno-
sításával csupán itt évi 13 ezer tonna szén
vagy 2500 tonna fűtőolaj felhasználását
válthatjuk ki, és ezek az anyagok – ame-
lyek mindegyike valamely formában,
valamely módon gondot okoz nekünk –
ezek most mind-mind nélkülözhetőekké
váltak. Nem azért, mert az Európai Unió
víz-keretirányelve azt határozza meg szá-

munkra, hogy komplex módon közelítsük
meg az itteni feladatainkat, hanem azért is,
mert felelősek vagyunk nemcsak a minden-
napjaink történéseiért, hanem a jövő ge-
neráció lehetőségeiért is. Ezért saját
magunk érdeke okán rendkívül fontos az,
hogy olyan jövőt adjunk, olyan víz-
minőséget adjunk, hogy a gyerekeink nyu-
godtan fürödhessenek folyóvizeinkben,
tavainkban, hogy biztonsággal kalkulálhas-
sák azt, hogy lesz édesvíz-készlet jó
minőségű ivóvíz formájában, és ter-
mészetesen, hogy a természeti értékeinket,
azokat az élőhelyeket, amelyek a táj szép-
ségéhez, a fennmaradáshoz nélkülöz-
hetetlenek, azokat megóvjuk, és úgy adjuk
át az utókornak.  

Példás együttműködésről lehet itt
beszélni. A magánszféra, az önkormányza-
tok, a szakma olyan együttműködéséről,
amelyikre nyugodtan hivatkozhatunk más
ügyeknél is, más nagyprojekteknél,
komolyabb nagyberuházásoknál, hiszen itt
mindenki abban volt érdekelt, hogy minél
nagyobb és minél jobb beruházás szü-
lessen, nagyobb legyen a siker és közös
legyen az örömünk. Ezt szeretném
megköszönni azoknak, akik eddig ebben a
munkában részt vettek, tisztelettel emelem
meg a nem létező kalapomat előttük, és
nagy öröm számomra, hogy most ezen az
avató ünnepségen a továbbiakra sok sikert
kívánhatok Önöknek.
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Harmincöt év után avathatott vízerőművet  Szabó Imre miniszter

Janák Emil 

Kóthai László



Az Európai Parlament és a Tanács
2000. október 23-án megjelent
2000/60/EK sz. Irányelve, a „Víz Keret
Irányelv” (VKI) meghatározza a Közös-
ségi jogalkotás kereteit a vízügyi politika
területén.

Az Irányelv preambulumának bekezdé-
seiben rögzíti az egész Közösségre
érvényes vízügyi politika követelményeit,
melyekkel összhangban kell a vizeket
2015-ig jó ökológiai állapotba hozni. A
követelmények közül az alábbiak fokozott
figyelmet érdemel(né)nek a vízgyűjtő-
gazdálkodási tervek készítése során:

(11) A (z Európai Közösséget létrehozó)
Szerződés 174. Cikkelye a Közösség
környezetvédelmi politikájának elsőrendű
céljaként a környezet minőségének
megőrzését, védelmét és javítását határoz-
za meg, szem előtt tartva az erőforrások
körültekintő és ésszerű hasznosítását, az
elővigyázatosság, a környezeti károk
megelőző beavatkozásokkal lehetőleg azok
forrásánál történő elhárításának elvét,
továbbá a „fizessen a szennyező” elv meg-
valósítását;

(12) A Szerződés 174. Cikkelyének
megfelelően a környezetvédelmi politika
kialakítása során a Közösség vegye
figyelembe a mindenkori tudományos és
műszaki ismereteket, a Közösség régióiban
fennálló sajátos környezeti állapotokat, a
teljes Közösség gazdasági és társadalmi
fejlődését, egyes régióinak kiegyensúlyo-
zott fejődését, valamint a beavatkozás,
vagy nem-beavatkozás várható előnyeit és
költségeit (hátrányait).

(16) A vizek védelmét és az azokkal
való fenntartható gazdálkodást fokozottan
a Közösségi politika egyéb – energia,
közlekedés-áruszállítás, mezőgazdaság,
halászat, vidékfejlesztés és idegenforgalom
– szakterületein belül kell megvalósítani.
Az Irányelv keretet kíván biztosítani a
folyamatos párbeszéd és a politika külön-
féle területeinek további integrálását célzó
stratégiák kialakítása részére. Hozzájárul-
hat továbbá a tagállamok együttműkö-
désének elmélyítéséhez is, többek között az
Európai Térségfejlesztési Perspektíva
területén.

(19) Az Irányelv célja a vízi környezet
fenntartása és javítása a Közösségben.
Elsősorban az érintett vizek minőségével
foglalkozik. A mennyiség megőrzése a jó
vízminőség biztosításának egyik tényezője,

ezért a jó vízminőség megőrzéséhez szük-
séges vízmennyiség mértékét is meg kell
határozni.

A következőkben kísérletet teszünk a
Duna hajózási feltételeinek javításáról
készített tanulmányban javasolt hagyo-
mányos és a duzzasztással történő folyó-
szabályozás összehasonlító értékelésére a
fenti követelmények tükrében.

A „Duna Hajózhatóságának Javítása”
című, az EU TEN-T (Trans-European Net-
work – Transport) programja keretében ké-
szült tanulmány a Közösségi politika egyéb
– a (16) pontban példaként felsorolt ener-
giatermelés, mezőgazdaság, halászat,
vidékfejlesztés és idegenforgalom – szakte-
rületeire tekintet nélkül, pusztán a hajózási
feltételek javítására törekedett a folyó-
szabályozás hagyományos módszereivel,
miután a Megbízó által megfogalmazott
feladatkitűzés a duzzasztást, mint lehet-
séges alternatívát, kizárta a vizsgálatok
köréből. A tanulmány tehát ebből a szem-
pontból nem felel meg a Preambulum (12)
pontjában előírt követelménynek.

A 2007-re elkészült tanulmány ered-
ményei a fentieken kívül több szempontból
is vitathatók. A Dunát, az Innt és a többi
alpesi folyót a tavaszi hóolvadás után
tápláló gleccserek zsugorodása és tározó-
képességük csökkenése kimutatottan fel-
gyorsult. Ennek nyomán vízjárásuk heve-
sebbé válása, azaz rövid, heves tavaszi ár-
vizek után hosszabb forró nyári és őszi
kisvizes időszakok kialakulása várható. 

A hajózhatóságot biztosítani hivatott
hagyományos műtárgyak azonban kisvizek
idején nem védik a folyó menti vizes élőhe-
lyeket kiszáradás és a talajvízszint süly-
lyedése ellen, ami nem felel meg a „vízi
környezet fenntartása és javítása” (19)
pontban rögzített követelményének.

Kérdéses, hogy a kisvízi medret szűkítő
műtárgyak mennyire emelik meg a hul-
lámtéren az árvízszintet? Felmerül továb-
bá, hogy a „DB2004 kisvíz” alapján terve-
zett folyószabályozás a gyors medermé-
lyülés és éghajlatváltozás mellett meddig
lesz képes megfelelni az amúgy is korláto-
zott hajózási elvárásoknak. A mélyülés
által a (19) pontban említett környezeti ele-
meket károsító hatások közül megemlí-
tendő példák: kisvizek idején a parti sávban
süllyedő talajvízszint, a parti-szűrésű
vízműkutak csökkenő hozama, a mellék-
ágak kiszáradása, a Gemenci Nemzeti
Park, mint „vizes élőhely” elöntési gyako-
riságának csökkenése, az élővilág vál-
tozása, stb. A medermélyülés folyamata a
hagyományos folyószabályozási mód-
szerekkel, a környezetbarátnak nem
nevezhető és tetemes költségekkel épített
terméskő sarkantyúkkal, párhuzam- és
partvédőművekkel nem állítható meg.
Ugyanakkor az alapvető célt, a hajózási
feltételek javítását csak korlátozottan
elégítik ki. A szintén jelentős költséggel
fenntartandó műtárgyak, valamint az
előirányzott kotrások a medermélyülés
folyamatát gyorsítják.

A Duna hajózási akadályokkal leg-
sűrűbben tűzdelt Szap-Ipolytorkolat (1811-
1708 fkm) közötti szakaszán a hagyo-
mányos folyószabályozás legfontosabb
(bár nem műszaki) akadálya, hogy az a
„határvízen” egyoldalúan, a másik (a
szlovák) fél együttműködése nélkül nem
valósítható meg.

Korábbi független szakértői vizsgálatok
pl. a holland kormány által nyújott műsza-
ki segítséggel (Delft Hydraulics, Frederic
R. Harris és VITUKI) elkészült 1996 évi
„Duna Környezeti és Hajózási Projekt” c.
tanulmány megállapították, hogy a meder-
mélyülés folyamata hatékonyan csak duz-
zasztással állítható meg és hogy annak
valamennyi káros következménye csak a
folyó belépcsőzésével, azaz duzzasz-
tómű(vek) építésével kerülhető el. Ezek az
általuk létrehozott duzzasztott terek men-
tén megemelik a talajvíz szintjét, ezzel
növelik a partiszűrésű vízbázisok kapaci-
tását, a feltöltődő hullámtereken lehetővé
teszik mellékágak megnyitását és
táplálását, ezzel vizes élőhelyeket
teremtenek.

Az alábbiakban tekintsük át vázla-
tosan a lehetséges vízlépcsők előnyeit:

1. A feszített ütemben két-három év alatt
megépíthető Nagymarosi Vízlépcső 
a Bősig terjedő duzzasztott szakaszon a
hagyományos módszereknél sokkal ol-
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csóbban megteremtené az ENSZ-EGB
követelményeinek megfelelő és a Magyar
Kormány által „A nemzetközi vízi utakról
szóló EU megállapodás kihirdetése”
151/2000.(IX. 14.) Korm. és a 17/2002.
(III. 7.) KöViM sz. rendeletekkel
kötelezővé tett paraméterekkel rendelkező
VI.c kategóriájú vízi utat. Lehetővé tenné a
kamionforgalom nagy részének átterelését
vízi útra.

445 MW (egy paksi reaktor) teljesít-
ménnyel évente átlagosan 2 milliárd kilo-
wattóra, valóban megújuló, környezetbarát
áramot termelne, ezzel megtakarítaná 2
millió tonna CO2 kibocsátását. A termelt
áram (az egyetlen számszerűsíthető hatás)
értéke a „zöld energia” átvételi árával szá-
molva 52 milliárd Ft, duzzasztott tere
alkotná a magyar elektromos hálózat gaz-
daságos vezérlése érdekében a
közeljövőben szükségessé váló szivattyús
energiatározó alsó medencéjét, végül
lehetővé tenné a Hágai Nemzetközi
Bíróság döntésének megfelelő kiegyezést a
Szlovák féllel.

2. Az Adony környékére tervezett
vízlépcső stabilizálná a Nagymaros alatti
szakasz medrét, ezzel megszüntetné a
csőárkok körüli kimosódás veszélyét,
gyakorlatilag méretkorlátozás nélküli, az
ENSZ-EGB VII. kategóriájú vízi utat
hozna létre. Kedvező indító csatorna sza-
kasz kialakítását tenné lehetővé a tervezett
Duna-Tisza Csatorna számára. Évente
mintegy 1 milliárd kWó megújuló energiát
termelne (megtakarítás: 1 millió tonna
CO2), az energia értéke kb. 26 milliárd Ft.

3. A Fajsz környékére előirányzott
vízlépcső a VII. kategóriájú vízi út fenn-
tartásán kívül megoldaná a Paksi
Atomerőmű hűtővízellátásának prob-
lémáját, akár még a 4000 MW-ra tervezett
bővítés után is, a duzzasztott térből
lehetővé válna a Gemenci ártér gravitációs
vízpótlása.

A VKI preambulumában, annak a bea-
vatkozás, vagy nem-beavatkozás várható
előnyeinek és költségeinek (hátrányainak)
értékelését megkövetelő (12) pontja sze-
rinti vázlatos értékelés eredménye szerint,
a duzzasztás valamennyi követelményt
kielégítő módon, egyidejűleg tenné
lehetővé a „víztest és a környezet állapotá-
nak javítását”, valamint a vízhasznála-
tokkal történő fenntartható gazdálkodást a
Közösség környezetvédelmi politikájának
egyéb – környezetbarát energiatermelés,
közlekedés-áruszállítás, mezőgazdaság,
halászat, vidékfejlesztés és idegenforgalom
– szakterületein belül.

Tisztelt Vándorgyűlés!

1.  Gratulálok a MEE szervezőinek,
hogy az 56. Vándorgyűlésre a magyar Vil-
lamos Energia Rendszer, a VER 60 évvel
ezelőtti megalakulásának megünneplését
tűzték napirendre. A VER létrejötte sors-
döntő fontosságú esemény volt a villamos-
energia-iparágunk 2008-ban 120 éves
történetében, mivel hazánkban is meg-
teremtette a korszerű, közcélú áramszolgál-
tatás alapjait.

2. Jogosnak és indokoltnak tartom,
hogy e rendezvény   házigazdaságát a
MAVIR Zrt. vállalta, bár feladata  nem
azonos a VER fogalmával, de tulajdonosa
az átviteli hálózatnak, és mint rendszer-
irányító (angol rövidítésben TSO) ma ő
végzi az erőművek terhelésének és a
nemzetközi áramcserének  az irányítását.
Köszönet illeti az eddigi legnagyobb lét-

számú Vándorgyűlés gondos előkészí-
téséért és támogatásáért.

3. Nagy öröm számomra, hogy kezdettől
fogva részt vehettem a MEE szinte minde-
gyik vándorgyűlésen és most, 90. élet-
évemben (ha bottal is) itt vagyok az 56.-on
is, amely feltehetően örökre emlékezetes
marad  az Egyesület életében.

Mint az  iparág volt műszaki vezetője,
ezúttal is megköszönöm, hogy a MEE
mindig segítette a VER terveinek társadal-
mi elfogadását. A Vándorgyűlés  program-

ja alapján úgy vélem,
hogy a MEE szerepe
– a mai szervezeti
viszonyok mellett is
– újra növekedni fog
az egységes  áram-
szolgáltatói  szemlé-
let kialakításában.
(pl. fogyasztói fe-
szü l t ségmérések ,
meddő kompenzá-
ció, biztonsági elő-
írások ellenőrzése,
üzemzavarmegelő-
zés, -elhárítás gyor-
sítás és kiesés csök-
kentés stb. terén)

4. Életem a VER
m e g a l a k u l á s á t ó l
kezdve fonódott ösz-
sze az iparág mű-
ködésével.  Csak  né-
hány  példát említek
erre:

1949. novemberé-
ben – amikor az
OVT diszpécsere a
szinkron üzem első
naplóbejegyzéseit

írta, én a Mátravidéki
Hőerőmű 1. generá-
torának próbaüzemi
bekapcsolásához kér-

tem engedélyt. Ismeretes, hogy ez az
erőmű néhány évvel később a VER leg-
nagyobb erőműve lett. Az erőmű vállalati
főmérnöki beosztásából, 1953 júniusában,
Czottner Sándor, a bánya és energiaügyi
miniszter helyezett  át és nevezett ki a vil-
lamosenergia-iparigazgatóság helyettes
vezetőjének, iparági főmérnöknek. Ettől
kezdve 31 éven át (1953-1984) reggel 6
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órakor az Országoz Villamos Teherelosztó
(OVT) diszpécsere ébresztett telefonon, a
VER előző napi jelentésével, 10 éven át
minisztériumi, majd 1963-tól az MVM
vezérigazgató helyettesi kalapomban, ami
lényegében azonos feladat a VER felelős,
műszaki vezetése  volt.

5. Itt jegyzem meg, hogy – ezen idősza-
kon belül – én vezettem hazánk KGST Vil-
lamosenergia Állandó Bizottságának 1.
Villamosenergia-rendszerek szekcióját,
amely a tagországok közös rendszerfej-
lesztési problémáival  foglalkozott és
megalapozta az export-import szállításai-
hoz szükséges rendszerközi  összeköt-
tetések  létesítését is.

6. Nyugdíjazásom (1984) után, az MVM
Tröszt tanácsadói megbízásban tovább
szerkesztettem a Villamosenergia Statisz-
tikai Évkönyvet és az MVM KÖZLE-
MÉNYEI lapszámokat is. Ezek felhasz-
nálásával írtam meg a MAGYAR VIL-
LAMOSENERGIA IPAR TÖRTÉNETE
1888-2005. című  könyvet, amely bemutat-
ja az én életem iparági kapcsolódását is. 

A történeten belül a legnagyobb
esemény iparágunk 100 éves jubileuma
volt. A 100 év történetéről film készült,
amelynek én írtam a  forgatókönyvét. 

A önállóan használható, kb. egy órás
film a könyv DVD melléklete lett. Eredeti-
leg TV közlésre szántuk, de ezt a politikai
rendszerváltás felfüggesztette. A film
1988-ig a tényeket foglalja tömören össze,
a jövő terveivel kapcsolatban pedig 2025-
ig vizsgálódik. 

A filmet mindenképen ajánlatos a könyv
elolvasása előtt megtekinteni.

A film bemutatásra került több tech-
nikatörténeti előadáson, de mondanivalóját
a Vándorgyűlés tapasztalata alapján
hasznos lenne a jelen időkben is szélesebb
körben  közzétenni. Ebben sokat segítene a
MEE támogatása. 

Megfontolandó a MEE honlapján való
elhelyezése és az Elektrotechnikai Mú-
zeumban szervezett, időszakos levetítése
is.

Javaslatomat az alábbiakkal támasztom
alá:

Aki megnézi a filmet, rádöbbenhet arra,
hogy 20 évvel a centenárium után, szinte
ugyanazon problémák tükröződnek a VER
távlati terveiben, mint akkoriban. Így pl. a
Paksi Atomerőmű bővítése, a Prédikálószé-
ki SZET létesítése, a bükkábrányi lignit
hasznosítása, a Bős-Nagymaros Vízlép-
csők létesítésének befejezése, az átviteli

hálózat hazai és nemzetközi fejlesztése és
így tovább. Természetesen mindez a
legkorszerűbb műszaki, informatikai szín-
vonalon.

7. Jogos büszkeséggel tölt el, hogy
1973-ban, 20 éves munkám elismeréseként
kaptam meg „A VER gyakorlati fej-
lesztéséért” indokolással  az Állami Díj
egyéni, ezüst, fokozatát. Ebbe beleértendő
az erőművek, az átviteli- és az elosztó-
hálózatok üzemvitele, fejlesztése és a VER
irányítása. 

8. A magas kitüntetés indokoltságát az
akkor már folyamatban lévő Országos Vil-
lamos Teherelosztó, az OVT beruházása is
alátámasztotta. Ennek során a VER irá-
nyítását felhoztuk a MNB egészségtelen
pincéjéből a vári üvegpalotába és 1978-ban
helyeztük ünnepélyesen üzembe. 

Ezt a beruházást tartom iparági
tevékenységem főművének és ezért szá-
molok be róla bővebben könyvemben is.

Magam vezettem a beruházás nem-
zetközi pályáztatását, amiben a Hitachi cég
győzött, megelőzve a Siemens céget is.
Megelégedéssel gondolok vissza arra, hogy
a VER online, számítógépes irányítás
szoftver munkáit a japánok vezetésével az
általam kiküldött 10 szakemberünk
készítette el. Ezzel közel 1 millió $ meg-
takarítást értünk el, ami kb. kétszerese volt
a hardver árának.  

Örömmel értesültem, hogy a csapat tag-
jai valamennyien élnek és ezúton is
megköszönhetem áldozatos és eredményes
munkájukat.

A Magyarországon megvalósult Hidic
rendszerirányítás műszaki színvonala
akkoriban nemcsak a KGST országokban,
hanem Európában is a legkorszerűbb volt.

Az itt szerzett tudás tette lehetővé, hogy
e rendszer 20 évig volt üzemben tarható,
amíg az új ÜRIK program megvalósult.
Érthető, hogy erős nosztalgiával gondolok
vissza a vári épületre, amit a MAVIR-nak
az idén kellett elhagyni és  az MVM új
székházába  költözni. Előnyt jelent viszont,

hogy összevontan lehetett elhelyezni a
TSO minden részlegét.  

Őszinte elismerést érdemelnek a
MAVIR dolgozói, akik az áttelepülés had-
műveletét tervszerűen, minden zavar
nélkül úgy  hajtották végre, hogy arról raj-
tuk kívül szinte senki sem tudott. Érdemes
lenne erre a média figyelmét  utólag fel-
hívni, ahogy az a normandiai partraszállás-
nál történt.

9. Itt térek rá a mára, közte a VER
irányításának és az iparág szervezetének
egy újból időszerűvé vált  problémájára. Az
Európai Unió jogász, közgazdász vezetése
nem ismeri el a villany különleges árú
szerepét, aminek kereskedelme csak a
fizikai törvények tiszteletben tartása mel-
lett bonyolítható. 

Ez a téves felfogás vezetett az árampiaci
verseny általuk elrendelt irányelveihez,
ami ellen az UC(P)TE valamennyi nagy
villamos energia társasága tiltakozott.
Ennek lényege a vertikálisan szervezett
vállalati rendszerek felbontása
(unbundling), ami ellentétes az iparág
hosszútávon kialakult nemzetközi gyakor-
latával. Ezért maradt ki a rövidítésből is a P
(POVER) betű, mivel az erőműi kapacitás
tervszerű fejlesztésével, gazdaságos teher-
elosztással  az EU irányelv szerint nem kell
foglalkozni, ugyanis mindezt a szabad
árampiac  képes megoldani.

(Azóta magunk tapasztalhatjuk az áram-
szolgáltatás egyre bonyolultabbá váló
működtetését!)      (Folytatás 10. oldalon)
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Panoráma az üvegpalotából

A MAVÍR vezénylőterme a költözés előtt

A sématábla összeállítása az új helyen
A cikk képei a “60 éves a rendszerirányítás
1949-2009” MAVIR DVD kiadványából 



A MOL és az Ökotárs Alapítvány
Zöldövezet programja ötödik éve segíti a
helyi szervezetek parkosítási kezde-
ményezéseit. A támogatás segítségével
köztereket, közösségi használatban lévő
parkokat, zöldfelületeket, nyitott iskola-
udvarokat lehet kialakítani vagy megújí-
tani. Az idei pályázat meghirdetésével
egyidőben adták át a 2008. évi
Zöldövezet díjat a legjobb projekt meg-
valósítójának, amelyet ezúttal a nagy-
vázsonyi Pontes Közhasznú Alapítvány a
Fiatalok Társadalmi Szerepvállalásért
nyert el.    Kérdéseinkre Fábryné     dr.
Takács Tímea, az alapítvány elnöke
válaszol.

Mire kértek és kaptak pályázati támo-
gatást?

Nagyvázsony egy elhanyagolt, lakó-
övezetben lévő területének rendbetételére
kértünk támogatást. A területből egy csalá-
di pihenőparkot kívántunk kialakítani
növényekkel, köztéri elemekkel és parko-
sítással. Ezt a tervünket adtuk be a MOL és
az Ökotárs Alapítvány közös pályázatára.

Hogyan sikerült megvalósítani az
elképzeléseket?

A legfontosabb az volt, hogy minden
lépést megterveztünk: az előkészítő
munkákat, a megszólítások célcsoportját és
ütemezését, magukat a munkálatokat, azok
egyes fázisait és az utómunkákat. Pontosan
felvázoltuk, hogy melyik hétvégén melyik
társadalmi szervezet, intézmény milyen
munkaszakaszt vállal el, illetve valósít
meg. Ugyanakkor több, a falu egész közös-
ségét megmozgató akciót is szerveztünk,

amelynek egyik legeredményesebb része a
fémgyűjtés volt. Ebből a kétszer is
meghirdetett akcióból jelentős plusz forrás-
ra tettünk szert, amiből uniós szabványok-
nak megfelelő fa játszótéri elemeket építet-
tünk. A vállalkozók segítségével elkészült
egy filagória és egy ivókút is. 

Mennyire volt aktív a lakosság, hogyan
lehetett megmozgatni őket?

Első nap tizennégyen jöttek el az
ültetésre, a legvégére összesen több mint
kétszázan dolgoztunk az 1800 lelkes
Nagyvázsonyból. A legaktívabbak a kis-
gyermekes családok és a nyugdíjasok
voltak. A mozgósításban komoly szerepet

kapott a személyes megszólítás, a szintén
alapítványunk által kiadott, minden ház-
tartásba ingyenesen eljutó havilapunk, a
Nagyvázsonyi Futár és az önkormányzat is.
A községvezetés gépekkel, a vasgyűjtésben
traktorral, pótkocsival és a fogatos gazdák
megszervezésében segítette a munkát.
Segített a lakók megszólításában is, hiszen
a hirdetőkön, a falu honlapján folya-
matosan közölte a parképítéssel kapcso-
latos híreket, felhívásainkat. A polgár-
mester iwiw-en is küldött mozgósító
felkéréseket valamint a parképítés egyes
fázisait bemutató fényképeket.

Előfordultak-e nehézségek?
Nehézség volt a mindig megjelenő

kishitűség, pesszimizmus és sajnos a
rosszindulat is. Volt, aki első nap kijött
megnézni, hogy hányan is gyűltünk össze
és lekezelően nyilatkozott az ültető-
gödrökről. Ez rosszul esett sokaknak. A
legfájóbb mégis az volt, hogy valaki az
első építkezést követő éjszaka letört
néhány faágat, látszott a romboláson, hogy
nekünk, építőknek szólt. Azonban épp az
ellenkezőjét érte el, mint amit szeretett
volna. Másnap híre ment a faluban, hogy
mi történt és kétszer annyian jöttek el
segíteni. 

És mi volt a legnagyobb öröm a park
kialakítása során?

Az, hogy mennyien hozták el gyer-
mekeiket és unokáikat segíteni. Nagyon
sok gyermek sertepertélt játéklapátjával,
játéktalicskájával a munkálatok körül.  A
vállalkozók segítsége is megható volt,
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Zöldövezet díj a nagyvázsonyi kezdeményezésnek
Ötödik éve segít a MOL és az Ökotárs zöld pályázata



hiszen a legtöbben csak anyagárat kértek el
vagy a fuvar benzinköltségét, a munkagép
üzemanyagköltségét, a munkát ellenben
térítésmentesen végezték. Szintén jó volt
megtapasztalni, hogy az önkormányzat
minden segítséget megadott a munkákhoz.
Azt hiszem az összefogás, az összetartozás
élménye volt a legnagyobb öröm és az a
nap, amikor átadtuk a parkot. Nagyon
sokan eljöttek, hogy együtt örüljenek
velünk a falu új ékességének.

A Zöldövezet díjjal ismét elnyerték a
korábbi pályázati támogatás összegét. Tud-
ják már, mire fordítják?

Igen, részben a Községháza előtti park
megújítását valósítjuk meg belőle, másik
részben pedig a vár nyugati oldalán alakí-
tunk ki egy olyan bemutató területet, ahol
háziállatokat és az állattartás eszközeit
tekinthetik meg a falu lakói, turistái. Ide
szeretnénk köztéri elemeket telepíteni a
Zöldövezet-díj különtámogatásából. 
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A Zöldövezet program az elmúlt 5
évben Magyarországon eddig 113
településnek tudott segítséget nyújtani
zöldfelületek megújításában. A pro-
gram megvalósítása során fontos szem-
pont a közösségi összefogás nemcsak a
tervezés, hanem a kivitelezés során is. A
program előnyben részesíti a környe-
zetbarát kezdeményezéseket és kizá-
rólag őshonos növények telepítését
támogatja. A Zöldövezet program jó
fogadtatásra talált Szlovákiában és
Romániában is: a régióban eddig össze-
sen 233 település nyert el támogatást
parkosítási kezdeményezéséhez közel
150 millió forint értékben.

2009-ben tavasszal hirdették meg a
felhívást, jelenleg a második körbe
tovább jutott pályázók dolgoznak a
részletes terveken. Az ültetésekre jövő
tavasszal kerülhet sor. A tervezés során
idén először vehetik igénybe a pályázók
a Corvinus Egyetem tájépítész hall-
gatóinak ingyenes szakmai segítségét a
növények kiválasztásában, a parkok
kialakításában. Emellett minden pályá-
zó megkapja azt a módszertani kiad-
ványt, amely a közösségi tervezési
folyamatot mutatja be megkönnyítve a
helyi szervezetek munkáját.

2009-ben szintén újdonság volt, hogy
a MOL munkatársai önkéntes
munkájukkal is hozzájárultak az
ültetések sikeréhez.

Állami kitüntetések az MVM Csoport több
vezetőjének

Az augusztus 20-i Nemzeti Ünnep alkalmából Mártha Imre vezérigazgató úr előter-
jesztése alapján kiemelkedő munkája elismeréseként Köztársasági Elnök úr a Magyar

Köztársasági Érdemrend kitüntetés-
ben részesítette az MVM Társaság-
csoport több közismert, vezető szak-
emberét. Az elismeréseket augusztus
18-án ünnepélyes keretek között adta
át Hónig Péter közlekedési, hírközlési
és energiaügyi miniszter.

Tari Gábor úr, a MAVIR Zrt.
vezérigazgatója a magyar villamos-
energia-iparban betöltött több évtize-
des vezetői-szervezői tevékenysé-
géért, a magyarországi átviteli hálózat
fejlesztése, biztonságos üzemeltetése
terén végzett felelősségteljes munkája
elismeréseként a Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend tisztikereszt fokoza-
tában részesült.

Dr. Gerse Károly úr, az
MVM Zrt. vezérigazgató-
helyettese a magyarországi
villamosenergia-ipar uniós
normáknak megfelelő átala-
kításában és az árampiaci
nyitás szabályozási környe-
zetének létrehozásában vég-
zett munkássága, több évti-
zedes oktatói, vezetői munká-
ja elismeréseként a Magyar
Köztársasági Érdemrend lo-
vagkereszt fokozatában
részesült.

Dr. Barócsi Zoltán úr, az MVM
Trade Zrt. igazgatója a magyar
villamosenergia-iparágban végzett
több évtizedes szakértői és vezetői-
szervezői tevékenységéért, továbbá a
közüzemi villamosenergia-kereske-
delem megszervezéséért és sikeres
működtetéséért szintén lovagkereszt
fokozatban részesült.

A magas állami kitüntetések egyben
az MVM Társaságcsoport kiemelkedő
színvonalú szakmai tevékenységének
elismerését is jelentik, melyre vala-
mennyien büszkék lehetünk. A kitün-
tetetteknek ezúton gratuálunk!



(Folytatás a 7. oldalról)
10. Az EU irányelv készítői  nem vették

figyelembe a VER fizikai törvényeken
kialakítható automatizmusának működését.
A VER ugyanis fizikailag egy olyan
erőműnek tekinthető, amelyben a gépegy-
ségek nem egy telephelyen  vannak, hanem
pl. egy ország, vagy  régió  területén és a
távvezetékeken át tarják fenn a szinkron
üzemet. Az  erőmű vezetése gondoskodik
az áramtermelő egységek leggazdaságo-
sabb üzemeltetéséről, és ugyanezt teszi a
rendszerirányító. Ennek a lehetősége azon-
ban a VER-ben  csak egy gazdasági egység
keretében (tröszt, holding) van meg, ahol
az erőművek az energianövekmény költ-
ség-arányos teherelosztást tudják alkal-
mazni. Ezzel a verseny tényszámokon,
automatikusan jön létre és biztosan a
legkisebb eredő  költség adódik az átviteli
hálózaton, ami a VER-ben az erőművek
gyűjtősínje lett. 

11. Ezért véleményeztem az 1990. évi
rendszerváltás ipari átszervezésekor, hogy
az MVMT megszüntetése  helyett legalább
az Erőmű Trösztöt  hagyják meg. Ezt tették
pl. a német nagyvállalatok is, amelyek több
10 GW-os VER-eikben ma is hagyo-
mányos módon végzik a gazdaságos teher-
elosztást.

12. Az EU „unbundling” szemlélete
most  az átviteli hálózat vagyonjogi levá-
lasztását erőlteti, ami nálunk a MAVIR
újbóli  leválasztását jelentené az MVM Zrt.
holdingról. Célszerű lenne tehát, hogy a
Kormány a mai állapot megtartásához
ragaszkodjék. Az MVM Zrt. holding
bővítési stratégiája helyes törekvés, mivel
a csak tőkeerős gazdasági egységek képe-
sek a legkisebb költség elvét betartani és a
liberalizált árampiacon helytállni. 

Ezt igazolja egy friss hír is. A relatíve
erős nemzeti vállalattá vált MVM Zrt.
holding képes a MEH rendszerhasználati
díj csökkentése miatt a MAVIR-nál előállt
20 milliárd Ft hálózati beruházás hiányt
átmenetileg pótolni és így nem kell leállí-
tani a 9 éve készült fejlesztési tervben
kitűzött távvezeték építéseket.

13. Könyvem 2005-ig mutatja be az
iparág történetét.  A folytatást az általam
szerkesztett VER Statisztikai Évkönyvek
képezik, amelyeket az MVM és a MAVIR
Zrt. közösen adnak ki. A 2008. évi kiadás
immár a hatodik folytatást jelenti. A sta-
tisztikák a  MVM honlapjáról is letöltetők
a Szakmai adatok rovaton. A színes

reprezentatív kivitelű nyomtatványokat az
MVM és a MAVIR Zrt. terjeszti és náluk
igényelhetők.

Örömömre szolgált, hogy a Vándor-
gyűlés résztvevői a nyomdai példányokat e
cégek  kiállítási részlegeinél megkaphatták.

14. A VER Statisztika részleteiben
mutatja be az EU VER Egyesülései, a
közöttük létrejövő áramcseréket, az
ENTSO-E szerepét, az energetika globális
összefüggéseit, valamint a VER távlati ter-
vezés időszerű problémáit. 

Ezek közül is kiemelkedik, hogy Euró-
pa legnagyobb, kontinentális VER Egye-
sülésében, az UCTE-ben a kb. 30 GW-ra
nőtt szélerőmű kapacitás hirtelen változó
terhelését az átviteli hálózatok nem tudják
továbbítani és ez sokszor súlyos, egy nap-
nál is hosszabb korlátozásokat is okozott. A
problémát egyrészt  a  nemzetközi átviteli
hálózat fejlesztésével, másrészt új szivaty-
tyús energia tározók (SZET) építésével

kívánják megoldani. Ehhez azonban EU
szinten koordinált távlati tervek készítésére
van szükség.  Ebben hazánknak is célszerű
részt vennie, mivel a SZET létesítése a
szélerőművi kapacitás növekedése és
egyéb kötelező árvételek miatt  MAVIR
akut problémájává vált.

A VER rugalmas szabályozása
sürgősen megoldandó feladat.

15. Stratégiai fontosságú, hogy a
MAVIR által két évenként készülő hálózat
fejlesztési tervekbe a  legjobb (Prédikáló-
szék) SZET projektet  a műszakilag  meg-
valósítható legközelebbi időpontra ütemez-
zék be. Indokolt továbbá, hogy a tervekbe

az iparágnak szükséges objektumokat pl. a
Duna vízlépcsők erőműveit is szere-
peltessük, még akkor is, ha ennek ma még
politikai hatalommal rendelkező ellenzői is
vannak. 

16. Szomszédunk az osztrák Verbund
APG már elkészítette átviteli hálózatának,
az ENTSO-E által is szorgalmazott 2020-ig
szóló tervét, amiben erősíteni tervezi ma-
gyar kapcsolatait is. Felszerelik a Győr-
Wien 400 kV-os távvezeték második rend-
szerét is. A Burgenland-Kainachtal 400 kV-
os távvezetéket az idén helyezték – 20 éves
nyomvonal huzavona után – üzembe.

17. Csak megjegyzem, hogy a Sajó-
ivánka-Rimaszombat távvezeték – eltérő
feszültség szinteken – 50 éve szerepel ter-
veinkben. A Szlovákia és Magyarország
között megromlott kapcsolat azonban
egyelőre nem teszi valószínűvé ennek
megépítését.

18. A két ország közötti feszültséget a
Bős-Nagymaros Vízlépcsők perében a
hágai Nemzetközi Bíróság által hozott
ítélet végrehajtásával kapcsolatos meg-
egyezés tudná gyökeresen megváltoztatni.
A MAVIR kapacitás tervében ezért
legalább  változatként is célszerű szerepel-
tetni a Duna tervezett vízlépcsőit, hogy a
hatóságoknak állandóan a szeme előtt
legyen  hazánk és az EU  reális igénye. 

Megköszönve szíves figyelmüket,
bízom abban, hogy 60 éves iparági  tapasz-
talaton alapuló javaslataimat az illetékesek
figyelembe is veszik.

Balatonaliga, 2009.09.09.
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A MAVIR új vezénylője



Szeretnék gratulálni a szerzőknek a
Kvassay munkásságáról szóló könyv
kiadása kapcsán. 

A könyvet kinyitván mindjárt megra-
gadta a figyelmemet pár tényadat: nézzük
csak, mit ért el Kvassay a jogalkotás terén:
az Országgyűlés már 150 évvel ezelőtt
elfogadta a futóhomok megkötéséről szóló
1868. évi LV. Törvénycikket, ehhez képest
mi itt nyűglődünk a homokhátság ügyében,
semmit sem haladunk előrébb! A könyv
aztán említi a 1870. évi XXXIX. Törvény-
cikket az ármentesítő és vízszabályozási
társulásokról. A vízügyi társulásokról szóló
törvény most is napirenden van és még
nem döntöttük el, hogy mi legyen a sora.
Van továbbá egy olyan törvényünk, amit
úgy hívnak, hogy Vásárhelyi terv, 2004-
ben törvénybe foglaltatott de sajnálatos
módon a végrehajtása nem alakult
megfelelően. 

Az a vízügyi szakma ami Kvassaytól
(vagy Vásárhelyitől) számítva létezik – és
napjainkig megvan kitűnő minősítéssel –
nincsen az őt megillető helyen. Úgy érzem,
hogy az a szakmai tudás amit a nagy
elődök leraktak és amelyet az itt jelenlevők
is folytatnak, az utóbbi húsz évben messze
nem kapja meg a rangjának megfelelő
tiszteletet. Ugyanis a vízügyesek áldoza-
tául estetek a rendszerváltásnak Bős-Nagy-
maros kapcsán, amiből politikai ügyet
kreáltak, gyakorlatilag a rendszerváltás
szimbólumává vált. Akik Bős-Nagymaro-
son mint kiváló vízépítő mérnökök dolgoz-
tak, azok – erősen idézőjelben – haza-
árulóként lettek aposztrofálva, és azokat a
legjobb vízépítő mérnököket akik koráb-
ban már Magyarországról elmentek és

megpróbáltak ebben az ügyben szakmai
álláspontot képviselni, bizony elég
komolyan vegzálták. Nagyon örülnék
annak, ha ez a könyv is hozzájárulna
ahhoz, hogy a Dunának és a Tiszának az
ügye most végre megalapozottan rendezve
legyen. A Duna hajózhatóságának biz-
tosítása elkerülhetetlen lesz, és hogy
hogyan oldjuk majd meg a Tiszának is a
vízpótlását úgy, hogy az a megfelelő
vízszintet biztosítsa a homokhátságban az
elsivatagosodással szemben (nemcsak a
vízmegtartó képességet, hanem a feltöltést
és esetleges öntözést is tudja majd biztosí-
tani) az olyan szakmai kérdés lesz, amit
kicsiben már elindítottak Békésszentand-
rásnál. Az ott meglévő vízlépcsőben kis
turbinát építenek, mert a megújuló
energiához ez is hozzátartozik. 

Jómagam bősz Duna-körös voltam
ezelőtt 20 évvel, mentünk a Dunaszau-
russzal szembe. Én tudatlan ember, fogal-
mam sem volt Bős-Nagymarosról, csak
annyit láttam, hogy mivel a kommunisták
akarták felépíteni, hát le kell rombolni.
Lám, ennek a nagy vehemenciának az lett a
vége, hogy a Szlovákok jól jártak és meg-
csinálták a maguk vízkészlet-gazdál-
kodását. 

A XXI. század a vízről fog szólni. Nem
az olajról, nem azokról a távol-, és közel-
keleti akciókról amik most folynak. Igenis,
Európában is azon dől
majd el a helyzet, hogy
az alvízi és a felvízi
országok hogyan tudnak
gazdálkodni a vízzel, és
mi meddig leszünk még
képesek arra, hogy ezt a
pazarló tevékenységet
továbbra is fenntartsuk,
nevezetesen azt, hogy
mindössze 5%-át kötjük
meg az országunkon
átfolyó víznek (szemben
olyan országokkal akik
már 90%-ot kötnek meg
mint például Izrael). Az
ilyen ismeretterjesztő
kiadványokkal a poli-
tikai ellenőrzést lehet és
kell is rombolni. Azt
hiszem, hogy mára már
rájöttek a bősz, vehe-
mens rendszerváltók
(velem együtt) hogy
butaságot követtek el,

amikor a Bős-nagymarosi vízerőmű
megépítése ellen fordultak. Én szavaztam a
Nagymaros ellen meg Bős ellen, a
véleményemet akkor változtattam meg,
amikor a dízelmotoros vízi átemelést
akarták megszavaztatni. Na mondom, azt
már nem. 1994-ben kerültem kapcsolatba a
témával, amikor Nemcsók úr megkapta,
hogy intézze el a Bős-Nagymarost, én
kerülőúton – arra hivatkozva, hogy
nekünk, mint FM-nek a vízre szükségünk
van, és a vízmegtartó képességgel a
duzzasztás összefügg, tehát nem konkrétan
az erőmű vagy turbina kérdésében – érvel-
tem, hogy lehetőség szerint az első lépcső-
ben szülessen kompromisszum. Sajnos ez
nem sikerült, fenékküszöbig jutottunk, ami
szörnyű látvány ott a Felső-Dunánál. 

Újfent szeretném említeni: bízom
abban, hogy ez a szakma azt a tudást amit
több generáción keresztül felhalmozott, azt
a következő években, megfelelő szak-
mapolitikai háttérrel végre is tudja hajtani,
és ehhez partner lesz a magyar Ország-
gyűlés is. 

Még egyszer gratulálok a szerzőknek és
szeretném jelezni, hogy örömmel vásárol-
nék ebből a kötetből. Azt hallottam, hogy
nem kerül bolti terjesztésre, de én minden-
féleképpen szívesen olvasnám át rész-
leteiben is, mert első látásra laikusoknak,
kívülállóknak is kezelhető olvasmánynak
tűnik. 

Politikusoknak pedig kifejezetten aján-
latos lenne egy kis továbbképzésnek.
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Könyv Kvassay Jenő munkásságáról
Kis Zoltán hozzászólása (a YOUTUBE-on is megnézhető) 
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Az MVM Csoport meg-

alapította a Lévai Projektet

A Magyar Villamos Művek Társaságcso-
port az Országgyűlés 2009. március 30-i
határozatát követően – a cégcsoport legje-
lentősebb tagvállalatai, kiemelten a Paksi
Atomerőmű Zrt. (PA Zrt.) részvételével –
2009. július 8-án megalapította a Lévai
Projektet a paksi atomerőmű bővítésének
előkészítése érdekében. 

A projekt célja, hogy elvégezze azokat a
legfontosabb feladatokat, amelyek révén az
Országgyűlési határozatban foglaltaknak
megfelelően, eljuthatunk a paksi atomerőmű
bővítésének megkezdéséhez.

Ezen cél eléréséig a projekt keretében
elvégzendő legfontosabb feladatok közé tar-
tozik a finanszírozás biztosítása, a majdani
létesítés kereteinek meghatározása, valamint
a szállítói tender előkészítése, melyhez szük-
séges a műszaki és kereskedelmi feltételek
rögzítése is. Mindemellett szakmai elemzé-
seket kell végezni a környezeti hatásokról, a
2020 utáni évekre vonatkozó fogyasztói
igények alakulásáról, a regionális energiapi-
acról, illetve a szükséges rendszerszintű
szabályozási és hálózatfejlesztési igényekről. 

A projektmunka fontos elemét képezi még
a telephelyi, környezetvédelmi, vízjogi és
létesítési engedélyek megszerzése. A projekt
foglalkozik a jogharmonizációs kérdésekkel,
valamint a regionális gazdasági és társadalmi
hatások vizsgálatával is.

A projekt névadója néhai dr. Lévai András
professzor, aki a hazai energetika meghatá-
rozó személyisége, az átfogó műszaki,
környezeti és nemzetstratégiai szempontokat
ötvöző energetikai szemlélet meghonosítója.
A professzor úrnak kiemelkedő szerepe volt a
hazai energiarendszer fejlesztésében és
abban, hogy a paksi atomerőmű létesítése
világszínvonalon valósult meg.

Süli János vezérigazgató

Dr. Habsburg Ottó 2005. június 20-i látogatása után

2009. április 20-án ismét a paksi atomerőműben járt.

A páneurópai gondolat atyját, az egyetemes humanizmus és az európai eszme
kiváló képviselőjét, Magyarország elkötelezett támogatóját, Paks város és a paksi
atomerőmű igaz szövetségesét Süli János vezérigazgató fogadta és tájékoztatta a Paksi
Atomerőmű Zrt. előtt álló feladatokról. Őexellenciája a megbeszélésen elmondta:
örömmel értesült a magyar országgyűlés március 30-i előzetes elvi állásfoglalásáról,
mellyel a parlament hozzájárult a paksi atomerőmű bővítés-előkészítő munkájának
megkezdéséhez. Reményét fejezte ki, hogy az ország áramellátása terén biztos pont-
nak számító paksi atomerőmű a jövőben még inkább meghatározó része lesz a magyar
villamosenergia-rendszernek. A Páneurópai Unió volt elnöke hangsúlyozta: meg-
győződése, hogy a nukleáris energia békés célú felhasználása hozzájárul az élhető
környezet és a fenn-
tartható fejlődés
megteremtéséhez.

Dr. Habsburg
Ottó a tájékoztató
megbeszélést köve-
tően megtekintette
azt a területet,
amely a tervezett
blokk(ok)nak adhat
később helyet. 

Kiemelte, hogy
Paksra mindig szí-
vesen jön, már csak
azért is, mert szereti
azt a közösséget,
amely a jövőben
bízik, dolgozik, és
biztosítja Magyar-
ország energetikai
biztonságát.
Dr. Habsburg Ottó
paksi látogatásának
első állomása, a
Makovecz templom
volt.

Dr. Habsburg Ottó Mittler Istvánnal
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Az elnöklő Lezsák Sándor felevezetője.
“Kedves barátaim, vannak nevek, vezetéknevek, amelyek

beszédes nevek a világban. Ilyen a Puskás, ilyen a Mindszenty,
ilyen a Béres, ilyen a Rubik és ilyen Makovecz neve is. Makovecz
Imrét hallgassuk meg.” 

Makovecz Imre: “Hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés szá-
momra, hogy a felsőház termében megszólalhatok, és tapasztalha-
tok egy sajátos hungarikumot itt most, hogy több száz nagyszerű
ember jön most össze, aki képvisel átütő erejű igaz belső gondola-
tokat, akiknek ez alatt az ünnepek alatt az adózása a következő:

Huszonöt százalék áfa, nem mondom végig, száz plusz huszonöt
forintból tizenöthatvan marad. Ez azt jelenti, hogy ez az ambiva-
lencia, hogy mi ünnepelni szeretnénk saját magunkat, és
szellemünk értékeit szeretnénk a magasba felemelni, nemhogy
mások lássák, hanem, hogy mi lássuk, annak az objektív feltételei
meg vannak akadályozva. 

Elmesélek egy rövid kis történetet. Mezei Gábor barátom akivel
sokat dolgoztam együtt, velemkorú. Amikor a fűszeres boltból
közért lett, az apja leküldte, hogy hozzon tíz deka párizsit, és azt
mondta: idáig tanítottalak, ha bemész köszönsz, megköszönöd az
árút és elköszönsz. Igenis papa mondta, lement visszajött, hozta a
tíz deka párizsit. A vasas vége benne volt. Azt mondja: én köszön-
tem senki nem válaszolt, elköszöntem, akkor se. Hát milyen hibák
vannak itt?

Kisfiam, ez nem hiba, ez eredmény.
Ne legyünk naivak. Az a gyarmatosítási struktúra, amely az

önálló magyar vállalkozást és gondolkodást, adózással, sajátos
központosított adminisztrációval próbálja megfojtani, és
lehetetlenné tenni a felemelkedést, ez most ha nem vigyázunk a
következő zsarolható és tönkretehető magyar kormánynál
ugyanúgy fog bekövetkezni mint az előzővel. Ahhoz tehát, hogy
jövendőnk legyen, hogy joggal beszélhessünk a tanyákról, a
faluházakról, hogy el tudjuk felejteni, hogy Konrád György és
Szelényi Iván  Bondor József utasítására a VÁTI-ban, A
Városépítési Tudományos Tervező Intézetben kidolgozta, hogy
3300 magyar településből 1300-at szerepnélkülivé kell tenni. És
mi volt a stratégia első lépése? Az iskolát meg kell szüntetni. A
közelmúltban nem emlékszünk ilyesmikre? 

Újra és újra egy olyan centralizációs politikát óhajtanak létre-
hozni, amely a nemzetközi háttérpénzvilágnak megfelelően a ma-
gyar szellemet kiszolgáltatott alkalmazottá óhajtja tenni, és az önál-
ló felemelkedésnek a feltételeit meg akarja szüntetni. Ezért tehát itt
a beszéd ideje már régen elmúlt. És ha ez az ambivalencia amivel
kezdtem, ez hungarikum akkor a rosseb megette az egészet.
Köszönöm.”      

Hungarikumok a Parlamentben
2009. szeptember 26.

Az elhangzott előadásokat videóra rögzitettem. Néhányat
felraktam a YOUTUBE videómegosztóra is. Raduly Róbert
Kálmánnak, Csikszereda polgármesterének felszólalását több
mint húszezren nézték meg. Kiugró nézettségű, már a helyszí-
nen is sikeres felszólalás Makovecz Imréé volt. Makovecz Imre
éleslátása és tömör helyzetértékelése megdöbbentő. 

Lassan eljön az igazság órája, és egyre többen felfogják a
körülöttük folyó eseményeket. A SPRINTER kiadó könyvéből
kimásolt rész is erre utal. Nem hiba volt Nagymaros abba-
hagyatása, hanem a nemzetrombolás ördögien megkomponált
kimagasló eredménye. Bizonyíték Makovecz példabeszéde is. 

Fotómásolat a könyvből



(Folytatás az 1.oldalról)  Ezt a helyzetet
egyszer és mindenkorra szakmai vonalon
fel kell oldani és tisztázni. Én most nem
foglalok állást, a magánvéleményem, hogy
meg kellett volna építeni. 

Lehetetlenség az is – hadd mondjam itt
azt is el – hogy akkor, amikor a világ leg-
nagyobb vízerőmű tudósát, Mosonyi Emilt
ki akarták tüntetni, akkor a köztársasági
elnök ürünk nem támogatta ezt a kitün-
tetést. Ezért én minden ener-
getikus kollega nevében
elnézést kérek. Nem poli-
tizálni akarok, és nem azt a
rendszert sírom vissza, ahol
fizikai állományban kezd-
tem jeles diplomával és ezt
munkakönyvvel tudom iga-
zolni.  Azt mondom a dolgo-
kat, köztük ezt is szakmailag
kéne helyre tenni. 

Ugyanúgy helyre kéne
tenni a megújuló, illetve
szakmailag helyesen a ter-
mészeti közvetlen energiák
kérdését, mert a megújuló
elnevezés is a termodinami-
ka második főtételével ellen-
tétes. Akkor, amikor jött a
megújuló divat, akkor mind-
annyian mondtuk, hogy ezt
fejleszteni kell, de erre egy iparágat is ki
kell fejleszteni. Sajnos ez elmaradt. Végig-
gondolta valaki azt, hova vezet az hogy ma
a mosonmagyaróvári szélerőművet amely
külföldi berendezésekből épül és külföldi
tulajdonossal rendelkezik, huszonöt forin-
tos kötelező áramátvételi díjjal támogatjuk,
amit a magyar fogyasztó fizet? Nekem ez,
az én nyugdíjamból bizony nem nagyon
tetszik. Hogy nem vagyok megújuló
ellenes, azt tudják az egyetemen is,
könyvet írtam a megújuló energiákról.
Mindenképpen támogatom, csak szakmai
alapon helyére akarom rakni ezeket a
kérdéseket. 

A harmadik dolog az atomenergia
kérdése az kezd rendben jönni. Bár zavaró
az, hogy a szakma még nem áll ki mellette
az elvárható mértékben. A szakma egyetért
abban, hogy a magyar energetikában mi
most a kritikus pont. Ez az, hogy túlsá-
gosan sok a gázból előállított villamos
energia. Tehát a gázenergia mennyiségét az
energetikában csökkenteni kell. Az ellátó

oldal növelése, lehet az Nabucco, lehet az
Déli áramlat, mi továbbra is kiszolgáltatot-
tak leszünk. Lényeg az, hogy a gáznak az
aránya pillanatnyilag nagy az ener-
getikában, és ezt csökkenteni kell. Mit
lehet tenni? Azt lehet tenni, hogy megnéz-
zük, hogy melyik szakterületeken lehet ezt
a csökkentést elérni. Sajnálatos módon, az
egész közfűtés átállt a gázra, tehát ott ez
valóban nehéz, de célszerű. Ha a teljes

energia fogyasztást tekintjük, akkor az
atomenergia nagyon alacsony részarányt
képvisel a teljes energia fogyasztásban. Ha
viszont ténylegesen a villamos energia ter-
melést nézzük, ott egy kicsit túlzottnak
tűnik. Máshol, mint villamos energia
területén viszont nem lehet a gáz mennyi-
séget csökkenteni okosan és szakmailag
megindokoltan. 

Egyértelműen eredményként kell
elkönyvelnünk azt, hogy már eljutottunk
odáig, hogy egyáltalán megengedik, hogy
foglalkozzunk a paksi atomerőmű
bővítésével. Ez már azért valami, de nem
elég. Az energia-stratégiában a sarokpon-
tokat rögzíteni kell. Magyarországon, és
különösen itt a GTTSZ-ben magas szintű
tudományos és szakmai bázisa van az

atomenergetikának. Ezen túlmenően rész-
letproblémák felmerülnek. Ilyen a hűtő-
víznek a kérdése. Már a ’80-as években a
Villamosenergiaipari Kutató Intézetben a
biológusokkal, a VITUKI-val, tehát vize-
sekkel egyetértésben nagyon részletes
kutatásokat folytattunk – azt hiszem soha
nem lesz még egyszer olyan részletes
kutatás – és kiderült, hogy 6000MW-ig
nincs problémája a Dunára telepített hűtés-
nek.

Azért volt ez fontos, mert két erőmű, – a
Duna-menti és utána Paks – hűtővízigényét
kellett számba venni. Tehát, hogy egy gaz-
daságos atomerőművet lehessen építeni
hazánkban, annak meg van a szakmai

feltétele, és  az anyagi is. 
Az üvegházhatású gázok

kérdését az energetika
kérdésének tartom. Egyelőre
az én bozótharcom, hogy mi s
nagy divattá vált  széndi-
oxidnak az időjárásra való
hatása. Van hatása. de
sajnálatos módon ez egy nagy
üzletté vált világviszonylat-
ban. És az, hogy az IPPC, azt
mondják 2500 tudós konszen-
zusa. A tudományos témák-
ban nincsen konszenzus.
Ott érvek vannak és ellen-
érvek. Konszenzus és evi-
dencia nincsen. Másrészről
nem is 2500 tudós, hanem
közöttük sok újságíró, poli-
tikus és egyéb is szerepel. Ezt
is helyre kéne rakni. Ezt sem

gyengítené, ha tiszta műszaki és tudo-
mányos érveket sorakoztatunk föl valami
mellett. Ez a megközelítés sokkal erősebb
mintha divat-érveket is berángatunk az
érvelések közé. Márpedig ezt a CO2

kérdést így kezelik. Szerintem ebben
sajnos az Európai Unió is benne van, még-
pedig álszent módon.  Hogyan lehet hitele
egy olyan Európai Uniónak amelyik a
kiotói egyezményben vállal 8 % -ot – a
Tizenötökről beszélek – és teljesített 2% ot.
Tehát egy ilyen Unió ne harcoljon olyan
ellen, azzal az érvvel, amit ő maga nem tel-
jesít. Egy kicsit azért tudott teljesíteni mert
fölvett minket, ahol leállították az ipart és
az energia fogyasztás visszaesett és ezzel a
CO2 megtakarítás értéke közelített a 7%-
hoz – de még mindig nem a 8%-hoz.
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Az energiatudatos társadalomért

GTTSZ rendezvénye 2009. 09. 10.
Reményi Károly a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

Reményi Károly

Hisztérikus a magyar társadalom, ez leginkább a radikalizmus gyors ter-
jedésében nyilvánul meg. Bibó István szerint akkor hisztérikus egy közösség, amikor
képtelen arra, hogy a valóság talajára álljon és úgy politizáljon. Üdvös lenne szem-
benézni e jelenséggel és gyógyítani - állapítja meg Csizmadia Ervin, a Méltányosság
Politikaelemző Központ vezetője. Forrás:HVG 2009. november 10. 
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Tudósítás a GTTSZ közgyűlésről 
2009. szeptember 29.

Dr. Kaposvári Bertalan a GTTSZ elnöke:
Hogy ennek az összejövetelnek a célját röviden megfogalmazzam:

munkamegbeszélés, beszélgetés kötetlenül. Ez a hagyományainkhoz illik. Beszél-
gethetünk a tavalyi eredményeinkről, ennek a félévnek a munkájáról. Én az
energiát emelném a polcra. Itt Paksról volt szó. Véleményem szerint, ha a paksi
atomenergia kérdés megoldódna, a vízenergia következik. Én ugyan nem vagyok
műszaki ember, rosszul áll a számban a paksi atomenergia, de az életünkről
beszélünk. A másik dolog, amiért összejöttünk: van egy nagyon fontos bejelenteni
valóm. Van köztünk egy úriember, aki megütötte 80. évét, és még mindig nagyon
aktív közöttünk, és nagyon röviden azt mondanám, Isten éltesse Tóth Jánost! Azt
tenném hozzá: nagyon tiltakozott, hogy az Ő ünneplésével kezdjük. Ezért felkérem
Gintsztler János akadémikus urat, szóljon ebben a kérdésben.

Prof. Dr. Ginsztler János akadémikus, a GTTSZ társelnöke:  
Tóth Jánossal sok évtizedes kapcsolat köt össze, bár nem ugyanannak a futball-

klubnak vagyunk a szurkolói, de én azt hiszem, ezt kölcsönösen elnéztük egymás-
nak. A Megyeri út és az Üllői
út nincs közel egymáshoz, de
ez sem akadályozott meg
bennünket abban, hogy meg-
próbáljunk a műszaki értel-
miség érdekében együtt
tevékenykedni. Ezt a tevé-
kenységet Tóth János kezdte
el, egy Népszabadságban
megjelent cikkel, húsz évvel
ezelőtt. Ez egy nagyon
kemény cikk volt, ami már
akkor felhívta a vezetés
figyelmét és a vezetésnek rá
kellett volna jönni arra, hogy

a műszaki értelmiségnek kell odaadni majd a karmesteri pálcát. Azzal, hogy a poli-
tikusok egymást szidják, meg ölik, nem lesz jobb. 

Engedjék meg, hogy egy élményt megosszak. Egy negyvenöt tagú angol kato-
nai delegációt kellett fogadni a Mérnökakadémia és a Műszaki Egyetem
vendégeként az elmúlt pénteken. Csupa magas rangú katona, légi marsall, ellen-
tengernagy meg nem is tudom milyen rangú kollegák. A konferencia és a beszél-
getés végén megkérdeztek, hogy elmondhatják-e véleményüket, hogy rövid itt-
tartózkodásuk alatt mit tapasztaltak. Legtöbbjük először járt Magyarországon.
Véleményük kicsit fejbevágott, de igazat kell nekik adni. Nem voltak előítéleteik,
de két-három nap után azt mondták: Akkor lesz Magyarországon fölzárkózás, ha
az úgynevezett politikai jobb és a politikai baloldal közelebb tud egymáshoz kerül-
ni. Angliában, magyarázták nekem, ott is vannak konzervatívok, meg munkáspárt,
de a kettő között nincs nagy különbség. (De ott van, a királynő. Szerk.) Tóth
Jánosra visszatérve, ő az, aki megtestesíti a hazai közéletben, társadalmi életben,
szakmai körökben azt az egységre való törekvést, amely ezt a szakadékot a bal- és
jobboldal között megpróbálta és megpróbálja csökkenteni. Őszinte szívvel és
szeretettel gratulálok, további sikereket és sok egészséges évet kívánva neki.

Lapunk köszöni mindazt a támogatást,
amelyet a GTTSZ és főtitkára Dr. Tóth
János által szervezett konferenciák
jelentettek, és jelentenek az általunk
képviselt környezetvédelmi álláspont
szakmai vitáinak támogatásában.
További sikereket kívánunk, azzal,
hogy reméljük: tíz év múlva is gra-
tulálhatunk.                   Pálos László  

Második Rábaközi 
Gazdanapok, Kapuvár

2009. augusztus 28-31.

Lapunk az Agrármunkaadói Szövetség
meghívására részt vett a Második Rábaközi
Gazdanapokon. Az augusztus 29-én elhangzott
előadásokat videón rögzítettük, ebből Ligetvári
professzor előadását szerkesztett formában
adjuk közre lapunkban. Megrendelésre, a 29-én
tartott konferencia előadásairól  készült videó
felvételt  DVD lemezen átadjuk. 

A hallgatókat Dr. Balogh István az Agrár
Munkaadói Szövetség (AMSZ) elnöke, és a
Rábaközi Gazdanapok elindítója köszöntötte.
Ismertette az AMSZ  felépítését. Az AMSZ négy
stratégiai területet képvisel. 

1. Az agráriumot,
2. a vidéket,
3. a  vizet, 
4. az interaktivitást. 
Külön szólt az AMSZ közvetlen EU-s kap-

csolatairól és az AMSZ tagszervezetei körében
végzett munkáról, majd megnyitotta a konferen-
ciát. 

Kép a konferencia hallgatóiról

Dr. Tóth János
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Együtt a rekordok könyvében

A cári ágyu, amellyel sohasem lőttek, 

a harang, amellyel nem harangoztak, 

a Dunakiliti Duzzasztó, amelyet nem helyeztek üzembe. 

Makovecz Imre rávilágított arra (13. old), hogy nem hiba, hanem a bennünket
körülvevő ellenfeleink erőfeszítéseinek eredménye a magyar alkotó géniusz korlátozása.
Ehhez az egyik út az országnak és lakosságának pénzügyi ellehetetlenítése. Kell-e
Dunakilitinél jobb példa erre? Ezek után nem meglepő, sőt törvényszerű számunkra, hogy
szabadlábon van az, aki saját magának utalt ki százmilliót végkielégítésre, de lakat alá tet-
ték Góczi Istvánt az EMFESZ vezetőjét, akinek letartóztatásáról oldalas cikkben számolt
be a Népszabadság (2009.11.12.). Konkrétumot, amiért Góczinak lakat alatt lenne a
helye, nem találtunk az írásban, de néhány részletet közreadunk: Az, hogy az EMFESZ
miként volt képes olcsó gázt beszerezni, a hivatalos magyarázatok ellenére máig rejté-
lyes…  A cég 2008 elején indította el alternatív, más szóval fapados lakossági gázszol-
gáltatását, amivel a központi árhoz képest 8 százalékos kedvezményt ajánlott, csupán a
szerződések cseréjével, mindenfajta átszerelés nélkül. Azt hiszem, Makovecz Imre fel-
szólalásátnak olvasása után minden további magyarázat felesleges.                   -KZ-

Fotó: Edukövizig, Haczai Zoltánné


