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Ásványi nyersanyagok, energia- és
környezetgazdálkodás

Minden társadalom gazdasági tevékenységének és
az emberek mindennapi életének a feltételeit, környe-
zetét alapvetõen két nemzetgazdasági ágazat határozza
meg: a mezõgazdaság és a bányászat (a hasznosítható
ásványi nyersanyagok kitermelése és hasznosításra tör-
ténõ elõkészítése). Nem véletlenül nevezik ezt a két
ágazatot õstermelõ ágazatnak, a mezõgazdasági és bá-
nyászati termékek nélkül a mindennapi élet lehetetlen-
né válik. Ezen két ágazat nemzetgazdaságon belüli súlya
és jelentõsége a gazdaság fejlettségének különbözõ sza-
kaszában eltérõ, de mind az extenzív, mind az intenzív
gazdaságfejlõdési szakasz igényli kiegyensúlyozott
mûködésüket.

A világ ásványi nyersanyag termelése
évrõl évre (2-3%-kal) növekszik, annak
ellenére, hogy az alapanyagok terén az újra-
hasznosítás, az energiahordozók terén a
megújuló energiaforrások használata �
helyeselhetõen � erõteljes támogatást élvez
és terjed. Amennyiben az elmaradott orszá-
gok minimális szintû felzárkózását a világ el
kívánja érni, a nyersanyagok kitermelésének
ütemét a jövõben is fokozni kell.

Annak ellenére, hogy a kitermelés tech-
nikai feltételei javulnak, a természeti
körülmények, a kitermelés feltételei távlati-
lag óhatatlanul romlanak, ami tendenciá-
jában a termelési költségek növekedését
eredményezi. Ezt a tendenciát erõsíti az a
tény is, hogy a termelés zömét csaknem vala-
mennyi nyersanyag esetében néhány ország
(érdekszövetség) adja, akik a világpiaci ára-
kat is képesek befolyásolni � esetenként ki-
számíthatatlanul.

Magyarország természeti erõforrások tekintetében
közepesen ellátott ország. A világméretû globalizáció
következtében mamár nincs termelési kényszer számos
hazai ásványi nyersanyag tekintetében, de a természeti
erõforrások a nemzeti vagyon részét képezik, azok hasz-
nosítása vagy felkutatása, számbavétele és megõrzése a
nemzetgazdaság hosszú távú érdeke. Minden kor gaz-
daságfejlesztési stratégiájának biztosítani kell a hazai
természeti erõforrások hasznosíthatóságának feltéte-
leit, a nyersanyag kitermeléséhez és feldolgozásához
kapcsolódó gazdasági vállalkozások támogatását. A
nyersanyagvagyon döntõ hányada nem a rövid távú cé-
lok és keresletek kielégítését szolgálja, hanem stratégiai
jelentõségû gazdasági hátteret biztosít. A hasznosítható
elõfordulások túlnyomó részben felszín alatt, fedve ta-
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1. ábra: A hazai termelés alakulása 1989�2003
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lálhatók, paramétereiket kutatási információk révén
tudjuk becsülni. Ezek módszerfüggõek, s ezért a tech-
nológia fejlõdésével gyorsan elavulnak � a 10-15 éve
megszerzett nyersanyag információk gyökeres újraérté-
kelésre szorulnak.

Hazai nyersanyagtermelésünk (1. ábra) az elmúlt
másfél évtizedben a rendszerváltáshoz kapcsolódó gaz-
dasági visszaesést kiheverve, közelítõleg az 1990-es
szintre tért vissza, szerkezetében azonban jelentõsen át-
alakult.

A hazai nyersanyagtermelés szerkezetében jelentõs
átalakulás a mélymûvelésû széntermelés visszaesésében
és a bauxit kivételével az érctermelés megszûnésében
mutatkozik. Az ipari beruházásoknak és az útépítések-
nek köszönhetõen az építõipari nyersanyagok termelé-
se elérte az 1989-es szintet.

A villamos energia termelésére és felhasználására is
jelentõs hatással volt a társadalmi-gazdasági rendszer-
váltás, az ezzel együtt járó gazdasági visszaesés. Ugyan-
ezmondható el a villamos energia felhasználásáról is (2.
ábra), ami csak 2002-ben érte el az 1989. évi szintet, is-
mét meghaladva a 40 TWh-át.

Magyarország ásványvagyon helyzete

Az energiahordozók esetén jelentõs földtani készle-
tekkel rendelkezünk, amelyeknek azonban többnyire ki-
csi a gazdaságosan kitermelhetõ hányada (pl. kõolaj ese-
tén 222/20,8 Mt, feketeszén esetén 1597/199 Mt). Kivé-
tel ez alól a lignit, amely külszíni fejtésekkel termelhetõ
és a közel 6Mrd t-ás készletbõl csaknem 3Mrd t az ipa-
ri vagyon.

Ércek esetén jelentõs készletekkel Recsken rendel-
kezünk (Cu és Zn), bauxit, ólom, cink, mangán és ne-
mesfémek esetén csak a földtani készleteink jelentõsek,
az ipari vagyon viszonylag csekély.

Ásványbányászati és építõipari nyersanyagok terén
a kitermelhetõ készleteink is évszázados távlatokra ele-
gendõek.

A Magyar Geológiai Szolgálat (MGSZ) nyilvántar-
tása alapján a hazai nyersanyag készleteink nominál ér-
téke közelíti a 7000 Mrd Ft-ot (2003. évi adat). Ebben
azonban a potenciális értékeink nincsenek benne, mint
pl. a recski rézérc, amely a világpiaci áringadozások

függvényében hol fel-, hol pedig leértékelõdik. (Becslé-
sek szerint a jelenlegi rézárakon (~3000 USD/t) 300
Mrd Ft körüli a nominál gazdasági értéke.)

Összegezve a helyzetet, megállapítható, hogy jelen-
tõs ásványvagyonnal és gazdasági értékkel rendelke-
zünk, amelynek a kitermelési lehetõségeivel indokolt
foglalkozni.

A szilárd energiahordozók területén a helyzet nagyon
leegyszerûsödött. A korábbi egyenlõtlen gazdasági fel-
tételek, valamint a szenes erõmûvek fejlesztéseinek
(füstgáztisztítás) elmaradása miatt ma a mátraaljai lig-
nit (MERT) és az oroszlányi barnaszén (VÉRT)mellett
csupán néhány kisebb külfejtés és kéregbánya termel
szenet. A lakossági igény minimálisra csökkent. A teljes
szénkészletünk, amint már említettük, jelentõs, barna-
szénbõl is 3 Mrd t feletti a földtani készlet.

A 2002. és 2003. évi rendelkezésre álló adatok alap-
ján megállapítható, hogy a hazai villamos energia fel-
használásunk kb. 64%-a import forrásokból származik.
Ha Paks fûtõelem behozatalát is figyelembe vesszük,
akkor a villamos energia importfüggõségünk 75%.

Figyelembe véve, hogy a teljes energiaellátás terén
kb. 70%-ban importra szorulunk, és ez csak romolhat,
távlatilag foglalkozni kell a hazai források kihasználási
lehetõségeinek növelésével. Ezt a látszólagos nemzet-
közi energia túlkínálat mellett is állítjuk, mivel az ener-
getikai fejlesztések az utóbbi két évtizedben szinte kizá-
rólag földgázra irányultak. Ez a piac ingatag, az európai
ellátás döntõen kelet-európai és afrikai forrásokra tá-
maszkodik, ahol a politikai instabilitás veszélyezteti a
folyamatos ellátást. Komoly kockázatot vállal az ország
ilyen mértékû és ennyire kevéssé diverzifikált energia
importtal.

A helyzet javítása érdekében indokolt megkezdeni
azokat a kutatásokat, amelyek a hazai energiahordozók és
egyéb nyersanyagok hatékonyabb és gazdaságos kiaknázá-
sát teszik lehetõvé.

A kutatásoknak ki kell terjedni:
� a hagyományos kitermelési eljárások, módszerek,
technológiák fejlesztésére,

� új módszerek kidolgozására, amelyekkel a földtani
készleteink gazdaságosan kitermelhetõvé tehetõk,

� új hasznosítási módok kialakítására, amelyekkel a faj-
lagos felhasználás csökkenthetõ.
Külön hangsúlyozzuk a lignit alapú energetikai

hasznosítás fontosságát, mivel hosszú távon ez az egyet-
len olyan primer energiahordozónk, amellyel az import-
függõségünket gyorsan, gazdaságosan tudjuk csökken-
teni, s ellensúlyozhatjuk a földgáz túlzott mértékû hasz-
nálatát. (A 6 Mrd tonna lignitvagyon hosszabb távlat-
ban vegyipari nyersanyagként is hasznosítható.)

A feketeszenek kitermelési lehetõségeinek vizsgála-
tánál figyelembe kell venni azt a nagy mennyiségû me-
tánt, ami a szénhez kötve fordul elõ, s amelynek a kiter-
melésével érdemes foglalkozni (120Mrdm3-re becsülik
a mennyiségét).

A recski bánya termelésbe állítása csak olyan szak-
mai befektetõvel képzelhetõ el, aki hosszú távú megté-
rülésben gondolkodik. Ugyanakkor nem szabad olyan

2. ábra: A hazai villamosenergia-fogyasztás
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lépéseket tenni, amelyek a késõbbi hasznosítási lehetõ-
ségeket kizárják, vagy lehetetlenné teszik. (Ezért helye-
seljük azt a döntést, hogy az akna nem került betöme-
dékelésre, hanem a természetes vízzel való feltöltõdés,
elárasztás valósult meg, ezáltal szükség esetén a víz
kiszivattyúzásával bármikor újranyitható a bánya.)

Az ország természeti erõforrásai között jelentõsek,
de kellõen fel nem ismert súlyúak más további földtani
eredetû erõforrások, a földtani szerkezetekhez, korábbi
nyersanyagkutatáshoz és kitermeléshez köthetõ gazda-
ságfejlesztési lehetõségek. Ezek közül a fontosabbak:

� ásványvagyon
� földtani folyamatok
� földtani szerkezetek
� bányászattörténeti, technikatörténeti emlékek
Az ásványvagyon adja az ország építõiparának (be-

leértve az út- és vasútépítést is), kisebb részben vegyipa-
rának, mezõgazdaságának nyersanyagbázisát. (Így alap-
vetõ szerepe van a Strukturális és Kohéziós Alapok fel-
használása fõ célkitûzéséhez, az egy fõre esõ jövedelem
tekintetében országunk felzárkóztatásához az EU15 or-
szágok csoportjához.) Felhasználásuk igen sokoldalú, és
többségében nem helyettesíthetõ alternatív nyersanya-
gokkal vagy import anyagokkal. A hazai nyersanyagva-
gyonmeg nem újuló, de kutatásokkal bõvíthetõ. Fontos az
ásványi nyersanyagtermelés hozzájárulása a nemzeti jö-
vedelemhez, emellett az energiahordozó, építõipari,
nem-érces ásványi nyersanyagaink termelése importtal
gazdaságosan ki sem váltható.

Ismerünk egyéb, igen jelentõs, de ki nem használt
gazdasági potenciállal, alkalmazási területtel rendelke-
zõ ásványi nyersanyagokat � pl. a biogazdálkodásban ta-
lajjavításra alkalmas alginitet, speciális agyagásványo-
kat. Környezetvédelmi hasznosításra (pl. szennyvíztisz-
tításra), az ember- és állatgyógyászatban kiválóan hasz-
nosítható a zeolit.

Ezekhez a technológia fejlõdésével újabb, korábban
nem vizsgált ásványi erõforrások csatlakoznak � pl. a
geotermális energia, amelynek fokozott hasznosítási le-
hetõsége a közelmúltban került ismét elõtérbe.

Az ásványvagyon gazdálkodásnak jelentõs szerepe
van a területhasználat, regionális fejlesztés, környezet-
gazdálkodási technológiák fejlesztése terén. A nyers-
anyagvagyon optimális kihasználását az biztosítja, ha
minél magasabb feldolgozottságú (és hozzáadott érté-
kû) termékekké sikerül a kitermelt ásványi nyersanya-
got feldolgozni. Ma országunkban nincs kialakított és
egyeztetett hosszú távú ásványvagyon politika, s a nyers-
anyagkutatás és -kitermelés (bányászat) olyan mérték-
ben szorul háttérbe a területhasználatért folyó verseny-
ben, amimár a nemzetgazdaság hosszú távú biztonságát
is veszélyezteti.

A fenntartható fejlõdés érdekében szükséges ezért az
ásványi nyersanyag vagyonunk korszerû szempontok sze-
rinti átértékelése és az értékelés folyamatos karbantartása,
valamint:

� az ásványvagyon figyelembe vétele a regionális fej-
lesztési tervekben;

� a kapcsolódó K+F tevékenységek ösztönzése a
hozzáadott érték növelése érdekében.

Az ásványi nyersanyagok kitermelésének gazdasági
keretei csak lassan és csak részben követték a tulajdon-
ban bekövetkezõ változásokat. Nem alakult ki megfele-
lõ kis- és középvállalati szektor, illetve ezek aránytala-
nul nagy, a korábbi nagyvállalatok teherbírásához mért
adminisztratív és pénzügyi terheket kénytelenek viselni.
A hazai ásványvagyonmegoszlás sajátosságainak sokkal
jobban megfelelõ kis-középvállalkozási szektor létreho-
zása, kezdeti támogatása igen jelentõsen növelhetné a
nemzetközi viszonylatban kicsinek, közepesnek tekint-
hetõ elõfordulásaink gazdaságos termelésbe állítását.

Jelentõs és a jövõben kiemelten fontos új feladat a
földtani szerkezetekben való anyagtárolás. Elég itt em-
lítést tenni a radioaktív hulladék elhelyezésrõl, ami az
ország villamos energiájának 40%-át termelõ paksi
atomerõmû hosszabb távú üzemeltetésének és a majda-
ni leszerelési hulladék biztonságos elhelyezésének felté-
tele. Várható a földgáz és LPG cseppfolyósított gáz
föld alatti tárolására alkalmas területek iránti növekvõ
igény is. Erre egyre nagyobb igény van a felszíni földte-
rületek bevonásának növekvõ nehézségei és költségei
miatt is. E téren fel kell (és lehet) készülni például a
szén-dioxid föld alatti tárolási lehetõségeinek vizsgála-
tára � és az ezzel kapcsolatos CO2 emissziós kvóta (mint
egyfajta új bányászati termék) forgalmazására.

A CO2 befogás, elkülönítés és elhelyezés bányászati
megvalósítása érdekében (szinkronban az EU célkitû-
zéseivel):

� megfelelõ tárolókapacitások felkutatása
� kiürült gázmezõk ilyen irányú hasznosítása
� tároló sziklaüregek felkutatása
A földtani kutatások támogatására egyre nagyobb

szükség van a tartós klímaváltozások okozta egyre szél-
sõségesebb idõjárási események miatt. Mind a nedves,
mind a száraz extrém idõjárási helyzetek igen komoly,
és csak földtani-kutatási, részben bányászati eszközök-
kel végzett tevékenységgel elhárítható veszélyeket
okozhatnak � pl. talajcsúszások, gátszakadások, süllye-
dések. Ezek hatásaira való felkészüléshez szükséges a
pillanatnyi gazdasági igényekkel nem alátámasztható,
földtani K+F munka.

A bányászat és az egyéb földtudományok, illetve a
földi eredetû természeti erõforrásainkkal való gazdál-
kodás hosszú távú gondolkodást követel meg, és jól il-
leszkedik a NFT eddig meghirdetett Operatív Program-
jaihoz:

GVOP KKV-ok érdekeltségének, technológiai fejlesz-
tésének támogatása. A hozzáadott érték, fel-
dolgozottsági fok növelése. A társadalom jobb
tájékoztatásának elõsegítése.

HEFOP Szakképzési területek fenntartása. Meglévõ
szakemberállomány továbbképzése. Leszaka-
dó, egykori bányavidékek átfogó átképzési
programjai.

KIOP A folyó ásványi nyersanyagtermelés környeze-
ti fenntarthatóságának megteremtése. Kör-
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nyezettechnológiai, ún. öko-ásványok ter-
melésének ösztönzése. Bányászati/földtani
eredetû veszélyforrások vizsgálata, tartós fi-
gyelése, veszélyelhárítási módok kidolgozása.

AVOP Környezetterhelõ vegyi anyagok kiváltása kör-
nyezetbarát természetes ásványi nyersanya-
gokkal.

ROP Egykori bányászati régiók szerkezeti átalakí-
tása.

Néhány külön kiemelhetõ, jövõt megalapozó
fejlesztési programjavaslat

I. Fejlesztési program: energia és környezet

Általánosan elfogadott, az ENSZ munkacsoportja
és az USA Energiaügyi Minisztériuma által közreadott
elõrejelzés szerint a világ globális energiaigénye a XXI.
század végére megnégyszerezõdik és a jelenlegi 400 EJ-
ról 1600 EJ-ra nõ. A növekedés mellett jellemzõ lesz az
energiaforrások diverzifikációja, amelyen belül a fosszi-
lis energiahordozók relatív aránya jelentõsen mérséklõ-
dik. Így például a szénhidrogének jelenlegi 60%-ot
meghaladó aránya a század közepére 25%-ra, 2100-ra
pedig 15% alá csökken. A relatív csökkenés azonban
megtévesztõ abból a szempontból, hogy például a kiter-
melendõ kõolaj mennyisége 250 Mrd t-ra nõ az elmúlt
150 év alatt kitermelt alig 100 Mrd t-val szemben. Ha-
sonló, vagy még nagyobb arányú növekedési igény vár-
ható a földgáz esetében, sõt a széntermelés növekedése
is meg kell haladja az évi 2-3%-ot.

Európa, ezen belül is az EU tagországai különösen
jelentõs kihívásokkal néznek szembe. Az EUmár ma is
a fosszilis energiahordozók felét importálja, és ez az
arány EU szakértõi becslés alapján 2030-ra eléri a 70%-
ot (kõolaj esetében a 90%-ot). Mindehhez társul az
energiahordozók nem elég hatékony kitermelése és fel-
használása (különösen az új belépõ országokban).

Más oldalról a rendkívüli arányú energiafelhaszná-
lás-növekedés � a hatalmas gazdasági kihívások mellett
� igen jelentõs környezetvédelmi következménnyel jár:
nõ (különösen az erõmûvek, cementgyárak és a köz-
lekedés révén) a CO2 kibocsátás, valamint a hányókba
lerakott pernye-salak mennyiség. Becslések szerint az
EU-ban évente 50-60 Mt pernye keletkezik.

Az EU által meghirdetett �Intelligens energiát Euró-
pának� program e helyzet energia-ellátási és gazdasági,
valamint környezetvédelmi gondjait kívánja megoldani.
Ehhez a program által kijelölt út az energiahatékonyság
jelentõs javítása (különösen az épületeknél), megújuló
energiaforrások fokozott felhasználása (évi 1%-os
növekedést kívánnak elérni: a mai 14%-ról 2010-re
22%-ra növelve arányukat a teljes energiaforrásban), a
közlekedés területén az energiaforrások diverzifikálása
és jobb hasznosítása, valamint a kooperáció a fejlõdõ
(energiahordozókban gazdag) országokkal.

Hazai vonatkozásban a fosszilis energiahordozók je-
lentõsége a jövõben változatlan marad (jelenlegi ará-
nyuk a 60%-ot meghaladja). Az ország kedvezõtlen fel-

színi morfológiája, vízrajzi és klimatikus viszonyai miatt
a megújuló energiaforrások az energiaigények kielégí-
téséhez csak kisebb részben tudnak hozzájárulni. A je-
lenlegi helyzetet jól illusztrálja, hogy a megújuló ener-
giaforrások hozzájárulása a hazai energiatermeléshez
mindössze 3,4%, és ezen belül 84%-ot képez a fa fel-
használása. Optimista becslés szerint a megújuló ener-
giaforrások aránya 2010-re megduplázódik.

Ebbõl következik, hogy a szénhidrogéneknek és a
szénnek, mint energiahordozóknak a felhasználásához
az elkövetkezendõ évtizedekben is változatlanul alapve-
tõ nemzetgazdasági érdek fûzõdik. A magyar gazdaság
importfüggõsége is nagy; az energiahordozókon belül
az import eléri a 70%-ot.

Az energiatermeléssel szemben a legnagyobb kihí-
vást tehát egyrészt a globális igények maradéktalan ki-
elégítése, másrészt az energiatermelés globális és regio-
nális (fõként CO2 és pernye) környezeti hatásai jelentik.

Mindez erõteljesen igényli az energia hulladékokból
másod-tüzelõanyagok (alternatív tüzelõanyagok) kinye-
rését is. Az ipari és a lakossági hulladékból több millió
tonna, 15-30 MJ/kg fûtõértékû tüzelõanyag elõállítása
reális lehetõség, amely a barnaszén erõmûvek (Oroszlá-
nyi Erõmû, Bánhidai Erõmû) fûtõanyag igényét, az ott
elégethetõ szén mennyiségét is meghaladhatja.

Fontos K+F feladatot jelenthetnek ebbõl a szem-
pontból a szennyvíztisztító telepek ülepített iszapjának
energetikai célú hasznosításátmegalapozó kutatások ill.
a gyakorlati megvalósításra való felkészülés is.

A fentiekbõl kitûnik, hogy az országos és regionális
energiaellátási és környezeti kihívásokra csak akkor ad-
ható helyes válasz, ha e kérdéseket egymással kölcsönös
összefüggésben vizsgáljuk és a választ átfogó koncepció
keretében fogalmazzuk meg.

Az innovációs program céljai:

� az ország és a régió energiaellátása biztonságának ja-
vítása érdekében a megújuló energiaforrások és má-
sod-tüzelõanyagok fokozott igénybevételével az ener-
giaellátás hazai források diverzifikálása és részará-
nyuk növelése;

� az energiakitermelés és -hasznosítás hatékonyságának
javítása, különös tekintettel a bányászati ásványva-
gyon-kitermelés és a tüzelõberendezések hatásfoká-
nak növelésére;

� az energia eddigi termelési viszonyaival összefüggés-
ben a környezet állapotának javítása, különös tekin-
tettel a CO2 és pernyekibocsátás mérséklésére (vala-
mint pernye hasznosítására);

� vállalkozói és munkavállalói esély javítása, amely ré-
vén a vállalkozó több munkához, a munkanélküli pe-
dig álláshoz juthat.
A fenti célok elérésének tennivalói négy egymással is

összefüggõ feladatcsoportba sorolhatók:
� hatékony energiatermelés és -felhasználás
� megújuló energiaforrások és
� másod-tüzelõanyagok hasznosítása
� a környezetterhelés mérséklése a kibocsátott CO2
befogásával és letárolásával
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I/1. Program: Energiahordozók hatékony
kitermelése, felhasználása

(nem megújuló energiahordozók)

I/1.1. Energiahordozók hatékony kitermelése
A szénhidrogén-termelés legnagyobb kihívását tehát

a globális igények maradéktalan kielégítése jelenti,
amely a hozzá kapcsolódó tudományos és mûszaki tevé-
kenység fejlõdése, paradigma váltása nélkül nem válhat
valóra.

A globális és a hazai szénhidrogén-termelés, az igé-
nyeknek megfelelõ ellátottság fenntartása kettõs, egy-
mással szoros összefüggésben lévõ feladatot ró a kuta-
tás-fejlesztésre és a termelésre (valamint az oktatásra):
a feltárási tevékenység révén növelni kell a földtani
készletet és javítani kell a feltárt készletek kitermelési
hatásfokát. E két terület magában foglalja továbbá a
földfelszín alatti és feletti technológiák (elõkészítés, tá-
rolás, szállítás, feldolgozás) minõségi megújítását, to-
vábbá a racionális, takarékos és környezetbarát eljárá-
sok kidolgozását.

E részprogram legfontosabb fejlesztési irányai, fela-
datai:
� Olaj- és gázkutak fúrásának korszerûsítése, kiemelt
tekintettel a vízszintes és irányított fúrással létesített
kutakra.

� Az ország szezonális gázellátásának biztosításához
feltétlenül szükséges földalatti gáztárolók létesítésé-
nek, üzemeltetésének rezervoármechanikai és terme-
léstechnikai fejlesztése.

� A hazai, kimerülés elõtti olajtelepekben (brown
fields) a folyadék-kiemelés korszerû, a jelenleginél
gazdaságosabb módszereinek vizsgálata és üzemi al-
kalmazása.

� A kitermelési hatásfokot javító korszerû (intenzív) el-
árasztási módszerek üzemi alkalmazásának bevezeté-
se.

� A termelõ és besajtoló kutak stimulálását, produktivi-
tását, illetve injektivitását javító réteg- és kútkezelési
eljárások bevezetése az ipari gyakorlatban.

� Globális és hazai szénhidrogén termelési/fogyasztási,
illetve szénhidrogén alapú energia prognózisok készí-
tése, stratégiai trendek elõrejelzése a biztonságos ellá-
tás biztosítása, közép- és hosszú távú tervezése érde-
kében.

I/1.2. Energiahordozók hatékony felhasználása

Nemzetközi tendenciák:

Az energiahordozók ára egyre nagyobb, a nemzet-
közi tendenciák szerint a fejlõdõ országok (Kína, India)
gazdaságának növekedése és a motorizáció további in-
tenzív növekedése az energiahordozó világpiaci árának
magas szinten való stabilizálódásával fog együtt járni.
Hazai helyzetkép:
� hazánkban az iparilag fejlett országokéhoz képest át-
lagosan 45%-kal nagyobb az ipari termelési folyama-
tok fajlagos energia felhasználása;

� hazánk szénhidrogén készletei � és ebbõl eredõen a
kitermelés � erõsen csökkennek, a felhasznált energia-
hordozók 70%-a importból származik;

� a termelési költségekben az energiaköltségek jelentõs
növekedése várható.

Célkitûzés:
� hatékonyabb energiafelhasználás, a fajlagos energia-
igény csökkenése;

� energiaköltségek csökkentése;
� versenyképesebb termékek elõállítása;
� új munkahelyek teremtése
Fejlesztési feladatok:
� a termelõ és a szolgáltató vállalkozások energiafel-
használási veszteségeinek feltárása;

� az energiaveszteségek csökkentésére alkalmasmûsza-
ki fejlesztések elvégzése:
� új, hatékony, energiatakarékos nagyhõmérsékletû
berendezések (ipari kemencék, kazánok), vala-
mint

� energiatakarékos termelési technológiák, termé-
kek kifejlesztése

� erõmûvek hatásfokát növelõ fejlesztések
A bevonható partnerek:

� hazánkban mûködõ kis-, közepes- és nagyüzemek pl.
cementgyárak, üveggyárak, durvakerámiai üzemek,
tégla- és cserépgyárak, finomkerámiai üzemek, kohá-
szati vállalatok (metallurgiai üzemek, öntödék, csa-
var- és húzottáru gyárak, drótgyárak, hengermûvek),
szolgáltató vállalkozások (pl. távhõ);

� nemzetközi együttmûködés környezõ országok és ki-
emelten Németország mûszaki egyetemeivel

I/1.3. A hazai szénlelõhelyek ásványvagyonának
kihasználása

Az EU-ban elérni kívánt �tiszta szén� koncepció je-
gyében a meglévõ szénvagyon kutatása, kitermelése és
hasznosítása, kiemelten az alábbi tématerületekre:
� a korábban megkutatott és részben feltárt kedvezõ
természeti adottságokkal rendelkezõ (közel 50Mt-ás)
dubicsányi szénvagyon kitermelése fontos magyar-
szlovák regionális fejlesztéssel jelentõs elõrelépést
hozhat az elmaradott borsodi térség felzárkóztatásá-
ban.

� A huminsav tartalmú barnaszenek kitermelésének
fejlesztése Balinka és Dudar térségében. A mezõgaz-
daságban talajjavítóként, növényvédõ-szerek, gyógy-
szeripari, kozmetikai alapanyagként lenne az így ki-
termelt szén hasznosítható.

� A Mecsek hegységben a Máza-Dél közel 300 Mt-ás
szénvagyon többcélú hasznosításával jelentõsen javít-
ható lenne az ország energiamérlege. Elsõsorban a
szénhez kötött metán kinyerésével, a feketeszén föld
alatti elgázosításával érhetõk el jelentõs, a gyakorlat-
ban hasznosítható eredmények.

� az erõmûi hasznosítás mellett a lignitvagyon mezõ-
gazdasági célú (bio-agrárgazdálkodás) hasznosítása
talajjavító anyagként jelentõsen csökkenthetné a mû-
trágya felhasználást.
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I/2. Program: Megújuló energiaforrások
részarányának növelése

Európai Uniós helyzetkép, célkitûzések
� Az EU országai a megújuló forrásokból származó
energia részarányát a 2000. évi 5,3%-ról 12%-ra
kívánják emelni 2010-re,

� 2001/77/EK Irányelv: a 2000-ben 13,9%-os megújuló
forrásból termelt villamos energia részarányát 2010-
re 22,1%-ra tervezik növelni.

Magyarországi helyzetkép:
� hazánk szénhidrogén készlete, és ebbõl eredõen a ki-
termelés erõsen csökken, a felhasznált energiahordo-
zók 70%-a importból származik;

� a termelési költségekben az energiaköltségek jelentõs
növekedése várható;

� Kyotói Egyezmény:Magyarország 2010-ig az 1985-86.
évi bázisadathoz képest 6%-kal csökkenti a CO2
egyenértékben mért üvegházhatást kifejtõ gázok ki-
bocsátását.

Célkitûzések:
� 1107/1999. (X. 8.) kormányhatározat, 2010-ig terjedõ
energiatakarékossági program elõirányzata szerint:
� a 2000. évi 3,6%-ról 7,2%-ra kell növelni a meg-
újuló energiafelhasználási részarányt 2010-ig;

� 2010-ig a 2000. évi 0,5%-ról 3,6%-ra emelni a
megújuló forrásokból termelt villamos energiát.

I/2.1. A geotermikus energiatermelés fejlesztésének
kérdései és lehetõségei

A Föld belseje nagy hõmérsékletû (≈6000 oC), és ez
a hatalmas tömeg kimeríthetetlen energiamennyiséget
tárol: ez a geotermikus energia. A Föld forró magja és
a köpeny szakadatlanul fûti a külsõ, szilárd kérget,
amelyben vezetéssel terjed a hõ. Ennek teljesítménysû-
rûsége regionálisan változik. Magyarországon a földi
hõáram az átlagnak csaknem kétszerese, 0,095 W/m2.
Ez, bár kicsinek tûnik, a 93 000 km2 területen 8835
MW teljesítményû permanens fûtést jelent. A felfûtött
kéregben a mélységgel lineárisan nõ a hõmérséklet, ki-
lométerenként mintegy 50 oC-kal. Ez a geotermikus
gradiens közel kétszerese az átlagnak, így 2 kmmélység-
ben már legtöbbször 100 oC fölötti hõmérsékletet talá-
lunk. Ez a tartomány mélyfúrású kutakkal jól elérhetõ,
a geotermikus energia kitermelésének, hasznosításának
természeti feltételei Magyarországon igen kedvezõek.

Magyarország legjelentõsebb hévíztárolója a mint-
egy 40 000 km2 területû, átlagosan 250 m vastagságú
felsõpannon korú homokköves üledékes összlet a
Dél-Alföldön és a Kisalföldön. Az ezekben a tározók-
ban 2400 m-es mélységig tárolt hévíz térfogata 2500
km3-re becsülhetõ. A földtani készletre adott külön-
bözõ becslések értékei között nagy a szórás, a gazda-
ságosan kitermelhetõ készletre viszont jól harmonizá-
ló, 3,43-4,09·1017 kJ értékek adódtak. Ez közel 10 Mrd
tonna olaj hõegyenértéke.

Magyarországon 2004-ben 408 hévízkútból termel-
hetõ 50 oC-nál melegebb víz. Legértékesebb az a 48
kút, amelyek kútfej-hõmérséklete nagyobb mint 90 oC,
sõt 3 kúté 100 oC-nál melegebb. A ma hazánkban álta-

lános hévíztermelési módmellett a tárolt hévíz csak na-
gyon kis része termelhetõ ki. Ez az érték búvárszivaty-
tyúk beépítésével jelentõsen, akár tízszeresére is növel-
hetõ.

A perspektivikus megoldás a lehûlt hévíz visszasaj-
tolása a tárolóba. Ez a költségeket növeli, de a kõzetváz
melege is felszínre hozható. A visszasajtolást egyébként
környezetvédelmi szempontok is indokolják.

A kitermelt energiamennyiséget elsõsorban közvet-
len hõszolgáltatásra használhatjuk fel. Ez lehet kom-
munális fûtés, használati melegvíz, üvegházak, más me-
zõgazdasági létesítmények fûtése, ipari hõszolgáltatás
és gyógyfürdõk, strandfürdõk mûködtetése. Az alkal-
mazás gazdaságosabbá tehetõ a különbözõ hõmérsék-
let-igényû fogyasztók sorba kapcsolásával: a radiáto-
rokból távozó víz még jó padlófûtésre, utána istállók,
üvegházak fûtésére, végül halastavak, fürdõk melegíté-
sére. Minél nagyobb hõmérséklet-intervallumot hasz-
nosítunk, annál jobb a rendszer hatásfoka. Ennek érde-
kében a hévíztermelõknek és a felhasználóknak rend-
kívül rugalmasan kellene együttmûködniük, nemcsak a
forró víz felszínre hozása, hanem a hasznosítás spektru-
mának szélesítése, adott esetben a hévíz hõmérséklet-
határaihoz igazodó technológiai megoldások kifejlesz-
tése is a cél. Ebben kiemelt szerepet játszhatnak a hõ-
szivattyúk. Viszonylag kis hõmérsékletemelés esetén
ezek igen jó hatásfokkal mûködtethetõk. Pl. az élelmi-
szeripar gyakran kíván 105-110 oC-os forró vizet. Ez
egy 90 oC-os hévízkútra dolgozó hõszivattyúval köny-
nyen elérhetõ.

Nagy jelentõsége van a hõveszteségek csökkentésé-
nek is. Ez a kutak hõszigetelésével javítható.

A geotermikus iparág jelenleg legdinamikusabban
fejlõdõ ága az ún. fúrólyukban kiképzett hõcserélõk hõ-
szivattyúval kombinált alkalmazása. Ezekben zárt ku-
takban cirkulál a folyadék, víztermelés nélkül hozzák
felszínre a hõt 150-300 m mélységtartományból. Az
USA-ban, Svájcban, Ausztriában, Svédországban töme-
gével létesítenek ilyen kis, individuális fûtõrendszereket
családi házak számára egyenként mintegy 8-10 kW tel-
jesítménnyel. Svájc 547, Svédország 377, Ausztria 250,
az USA 2000 MW összteljesítményben alkalmazza eze-
ket a berendezéseket. A fenti európai országok termé-
szeti adottságai sokkal gyengébbek Magyarországénál.
A mi összes geotermikus teljesítményünk a gyógyfür-
dõkkel együtt 472 MW.

Magyarországon további potenciális lehetõség az
olajipar által fúrt meddõ szénhidrogén kutak hasznosí-
tása. Több mint 4000 olyan kutunk van 1800-2200 m
talpmélységgel, amelyeket hévíztermelésre vagy zárt
ciklusú hõbányászatra lehetne hasznosítani. Ezek gya-
korlati megvalósítását kutatásokkal kell megalapozni.

Az elektromos energiatermelés esélyeit sem hagy-
hatjuk teljesen figyelmen kívül. A geotermikus energia-
termelésben rejlõ lehetõségek megkívánják egy átfogó
fejlesztési program indítását. Ezt elõsegítené egy átgon-
dolt pályázati rendszer kidolgozása és bevezetése, a
megfelelõ jogszabályi keretek összehangolása, a kiter-
melt víz és energia kötelezõ mérésének elõírása, a geo-
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termikus beruházások költségvetési támogatása, a geo-
termiával kapcsolatos kutatások állami finanszírozása.

I/2.2. Biomasszák fokozottabb felhasználása
Hazánk éghajlati és talajviszonyai kiválóan alkalma-

sak energianövények termelésére. A fejlesztõ tevékeny-
séget célszerû két nagy jelentõségû területen folytatni:
� A biomassza szilárd fázisú hatékony hasznosítása érde-
kében új technológiák és berendezések kifejlesztése.

� A biomassza lebontásával kapott gázfázis hatéko-
nyabb felhasználására integrált hasznosítási módsze-
rek kidolgozása.

Biomassza-hasznosító technológiák és berendezések
fejlesztése

Célkitûzés:
� megújuló energiahordozók részarányának jelentõs
növelése, különösen az iparilag kevésbé fejlett és
gyenge mezõgazdasági adottságú régiókban

� káros légszennyezõk (SO2, NO2, pernye, CO) emisz-
sziójának csökkenése

� CO2 kibocsátás csökkentése
� mezõgazdasági területek hatékonyabb hasznosítása
� új munkahelyek teremtése
Feladatok:
� az energetikai célokra hasznosítható biomasszák
(mezõgazdasági melléktermékek, különösen a szal-
ma, fahulladékok, energia növények) tüzeléstechni-
kai jellemzõinek (fûtõérték, égésmeleg, éghetõ kom-
ponensek tömegaránya, nedvesség- és hamutarta-
lom, illótartalom, elméleti és gyakorlati égési hõmér-
séklet, égési levegõ, füstgáz mennyisége, összetétele,
hamu lágyulási és olvadási hõmérséklete) meghatá-
rozása;

� a biomassza tüzelésre történõ elõkészítése technoló-
giájának (aprítás, homogenizálás, brikettezés) kidol-
gozása az állandó minõségû tüzelõanyag elõállítása
érdekében, különös tekintettel

� biobrikett (szén-biomassza, szén-biomassza-hulla-
dék) elõállítása technológiájának kidolgozására és
megvalósítására;

� hatékony biomassza, biomassza-szén brikett tüzelõ és
hõhasznosító berendezések kifejlesztése és üzembe
helyezése.

I/2.3. Megújuló gázforrások integrált hasznosítása

Célkitûzés:Új módszer kidolgozása, a megújuló gáz-
energiák (a földgázzal) egységes szemléletû kezelésé-
nek és hasznosításának megoldása.
Fejlesztési feladatok:
�Módszer kidolgozása, aminek segítségével értékelni
lehet a megújuló gázenergiák közé sorolható biogáz,
szennyvíztisztítók gáza, hulladéklerakók gáza és a
szénhez kötött metánforrások �mûrevalóságát�.

� A feladatok második csoportját a megújuló gázfajták
hasznosítására szolgáló technológiák (gázmotor, gáz-
turbina, tüzelõanyag cella, hõtermelés, betáplálás a
földgázrendszerbe) fejlesztése jelenti.

� Kiemelt fejlesztési feladat a megújuló gázenergiák
hasznosítására � az egyedi technológiai létesítmények
helyett � tipizált rendszerek alkalmazásának beveze-
tése.

I/3. Másod-tüzelõanyagok elõállítása hulladékból
Nemzetközi tendenciák:
� az energiahordozók fokozatos kimerülése;
� energiahordozók világpiaci árának tendenciózus nö-
vekedése;

� viszonylag széles körben elterjedt technológiák má-
sod-tüzelõanyagok elõállítására és hasznosítására

Hazai helyzetkép:
Hazánkban is jelentõs azon hulladék mennyisége,
amely értékes � megfelelõ feldolgozás mellett � má-
sod-tüzelõanyagként feldolgozható. Például: csak a
lakossági hulladékból � jelentõs szelektív gyûjtés
mellett � évi 1Mt 15-22MJ/t fûtõértékû tüzelõanyag
elõállítást tenne lehetõvé. Ehhez társulhat jelentõs
mennyiségû más hulladék feldolgozásából (mû-
anyag, fa, gumi, textil, bõr stb. anyagokból álló elekt-
ronikai hulladék, autóroncsok, építési hulladék,
lomok, maradékanyagok) és az iparból származó
(papír-, fa-, textilipari stb.) energetikai hasznosításra
alkalmas maradékanyag.

Célkitûzés:
� a hazai másodtüzelõanyag-források számbavétele
(minõségi, mennyiségi kataszter);

� a hulladékok másod-tüzelõanyaggá történõ feldolgo-
zására alkalmas technológiák kidolgozása, az ipari
gyakorlatba történõ bevezetése;

� másod-tüzelõanyag termékek fejlesztése a minõség
biztosítása céljából.
Itt három fõ fejlesztési terület emelhetõ ki:

� Másod-tüzelõanyag elõállítása szilárd települési hul-
ladékból

� Másodtüzelõanyag-hibridtermékek elõállítása szilárd
települési és ipari hulladék kombinálásával.

� Másod-tüzelõanyagok együttégetése primer nyers-
anyagokkal.

I/3.1. Másod-tüzelõanyag elõállítása szilárd
települési hulladékból mechanikai-biológiai

stabilizálással
Magyarországon jelenleg a begyûjtött szilárd telepü-

lési hulladékok legnagyobb része válogatás és elõkeze-
lés nélkül kerül a lerakókba. A keletkezõ mintegy évi
20-21 millió m3 (4-5 millió t) háztartási hulladék és a
háztartásihoz hasonló ipari hulladék megfelelõ helyen
történõ elhelyezése, és a környezetvédelmi elõírások-
nak megfelelõ lerakással történõ ártalmatlanítása azon-
ban hazánk egyik legjelentõsebb környezetvédelmi
gondja. Ugyanakkor a nemzetközi és hazai kutatási-fej-
lesztési (nagyüzemi kísérleti) tapasztalataink szerint a
szilárd települési hulladékok másodlagos tüzelõanyag-
ként történõ hasznosításával az energiaellátás folyama-
tosan keletkezõ, magas fûtõértékû nyersanyaghoz jut-
hat, melyek egyéb tüzelõanyagokkal történõ együttes
égetése csökkenti az erõmûvek üzemeltetési költségeit.
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A települési szilárd hulladékok heterogenitásukból
és viszonylag magas nedvességtartalmukból kifolyólag
energetikai hasznosításra csak a megfelelõ elõkezelés
után válnak alkalmassá. Az elõkezelésnek többféle
technológiája létezik, a termék-elõállítás szempontjából
azonban mindegyik rendszer lényege a nedvességtarta-
lom jelentõs csökkentése, az inert anyagok leválasztha-
tóságának elérése, és a magas fûtõértékû frakció
(másodlagos tüzelõanyagok) kinyerése. A települési szi-
lárd hulladékokból különbözõ elõkezelési technoló-
giákkal � mechanikai, mechanikai-biológiai stabilizálás,
fizikai stabilizálás, száraz
stabilizálás � átlagosan 16-
18 MJ/kg fûtõértékû frakció
nyerhetõ ki.
Célkitûzés: szilárd települési

hulladékokból történõ
másodtüzelõanyag-elõ-
állítás széleskörû ma-
gyarországi bevezetése.

A fejlesztés feladatai:
� A települési szilárd hul-

ladék mechanikai-bio-
lógiai kezelésével és a
másodlagos tüzelõ-
anyagokkal kapcsolatos
nemzetközi feltétel-
rendszerek összehason-
lító elemzése, különös
tekintettel a hulladé-
kokból készült tüzelõ-
anyagok minõségbizto-
sítási rendszerére.

� Tüzelõberendezés (kazán) fejlesztése, megépítése,
amely az optimális tüzelési viszonyok elérését lehe-
tõvé teszi.

� A települési szilárd hulladék (TSZH) mechanikai-
biológiai kezelése (aprítás, osztályozás, fizikai sze-
parálás, aerob lebontás) technológiája mintarend-
szerének kifejlesztése és széles körû üzemi méretû
bevezetése.

I/3.2. Másodtüzelõanyag-hibridtermékek elõállítása
szilárd települési és ipari hulladékból

A települési szilárd hulladékok heterogenitásukból
és viszonylag magas nedvességtartalmukból kifolyólag
energetikai hasznosításra csak a megfelelõ elõkezelés
után válnak alkalmassá. A mechanikai-biológia stabili-
zálási technológiával 3-6 MJ/kg fûtõértékû és 30-45%
nedvességtartalmú nyershulladékból 15-20 MJ/kg fûtõ-
értékû és 10% körüli nedvességtartalmú másod-tüzelõ-
anyagot állíthatunk elõ. A szélesebb körû hasznosítást
korlátozza, hogy az ipar számos területén (pl. cement-
gyártás) nagyobb fûtõérték (>20 MJ/kg) és kisebb
szennyezõ-tartalom lenne kívánatos.

Ebbõl a célból korszerû elõkészítõ rendszereket ala-
kítanak ki, ahol aprítással, a ballasztanyagok (víz, kõzet,
fémek) leválasztásával, homogenizálással-keveréssel,
pelletezéssel (vagy brikettezéssel) állandó minõségû tü-
zelõanyagot állítanak elõ.

E rendszerekbe nemcsak háztartási hulladékanya-
gokat (papíriszap, papír-, textil-, mûanyag-, fahulladék
stb.), hanem más ipari hulladékokat is bevisznek (ld. az
alábbi ábrát). Az elõkészítõ rendszerek képesek a min-
denkori silókban rendelkezésre álló hulladékokból �
számítógépi menü-program alapján kiválaszthatóan � a
kívánt tüzelõanyagot elõállítani.

E program célkitûzése: hazai mintarendszer kidol-
gozása és bevezetése
Fejlesztési feladat: A lakossági hulladékokból hibrid má-

sod-tüzelõanyag termékek elõállítását szolgáló tech-

nológiák kutatása, hazai mintarendszerének kidol-
gozása és üzemi méretû bevezetése.

I/3.3. Másod-tüzelõanyagok együttégetése primer
ásványi energiahordozókkal

Célkitûzés: A hulladékok másodlagos tüzelõanyagként
történõ feldolgozásával és hasznosításával az ener-
giaellátás folyamatosan keletkezõ, magas fûtõérté-
kû nyersanyaghoz juttatása, amelyek egyéb tüzelõ-
anyagokkal történõ együttes égetése csökkenti az
erõmûvek, a cementgyárak üzemeltetési költségeit.
Elõkészítéssel a hulladék szekunder tüzelõanyaggá

lesz. Ha ez a tüzelõanyag a fosszilis tüzelõanyaggal kö-
zel azonos fûtõértékû, úgy ez a fosszilis tüzelõanyag tel-
jes értékû pótlását jelenti. Ha a szekunder tüzelõanyag
nagy fûtõértékû hulladékokból származik, pótolják az
import primer tüzelõanyagot. Ez a pótlás azt jelenti,
hogy kevesebb primer tüzelõanyagot használunk fel, és
mivel a szekunder tüzelõanyag olcsóbb, ezért ez a he-
lyettesítés költségmegtakarításhoz is vezet.

Az alábbi táblázat a fontosabb hulladékok együtt-
égetéses hasznosítási területeit szemlélteti.
Fejlesztési feladat:A hulladékok elõkezelési (aprítás, ke-

verés, homogenizálás, esetleg pelletezés, porlasz-
tás) és együttégetési technológiáinak és berendezé-
seinek kutatása és fejlesztése.

Másodtüzelõanyag-hibridtermékek elõállítása

Papír maradék-
anyagok

Szõnyegek

Mûanyagok

Faipari maradék-
anyagok

Biostabilizálás
éghetõ maradék-
anyaga

Silók

Víztelenítés

Örvényáramú
szeparálás Szélosztályozás Pelletezés

Mágneses
szeparálásAprítás

Víz

Vas

Pellet

Alternatív
tüzelõanyag

Inert anyag

Nemvas-fém
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II. Fejlesztési program: Primer ásványi
nyersanyagok termelésének fejlesztése minõségi és

környezetbarát ásványtermékek elõállításával

Hazánk jelentõs nemfémes ásványi nyersanyagkész-
letekkel rendelkezik. Mindemellett az ásványi nyers-
anyagok kitermelése során egyaránt tekintettel kell len-
ni a környezetvédelem, a fenntartható fejlõdés, vala-
mint a környezetgazdálkodás (különösen is a mezõgaz-
daság) szempontjaira és az alapanyag- és késztermék-
gyártás fokozódó minõségi követelményeire.

Mindez arra ösztönzi a társadalmat, hogy az ásvá-
nyok kitermelését a környezetbe való lehetõ legkisebb
beavatkozással és közvetlen környezetét kímélõmódon,
nyersanyagokkal való ésszerû takarékossággal folytassa,
és a kitermelt nyersanyagokat legnagyobb társadalmi
hatékonysággal hasznosítsa. Alapvetõ nemzetgazdasági
cél a meglévõ hazai nyersanyag-kitermelés versenyké-
pességének fenntartása és növelése, mind a hazai fel-
használás, mind az exportlehetõség vonatkozásában.

Ez egyik oldalról bányamûvelési kérdés: olyan (pl.
kis meddõarányt, letakarást igénylõ) lelõhely kiaknázá-
sát és olyan mûveléstechnika (pl. kulisszás mûvelés, kis
zajú gépek) alkalmazását igényli, ami a környezetet leg-
inkább kíméli. Másik oldalról a kitermelt primer ásvá-
nyoknak (a relatíve kisebb tömegigényû) a lehetõ legna-
gyobb társadalmi, technikai minõségû termékek elõállí-
tását kell szolgálnia:
� a korszerû intenzív, kis területigényû (kis területen
nagy hozamok, pl. perlit-táptalajos melegházak, ben-
tonittal javított termõtalajok), talajkímélõ és egészsé-
gesebb állattartást megvalósító mezõgazdaságot (ta-
lajjavító ásványok és ásványkeverékek, tápanyagok,
állati tápok);

� az energiamegtakarítást eredményezõ építõipari és
kriotechnikai termékek (pl. hõszigetelõ vakolatok,
mélyhûtéstechnika);

� minõségi (különlegesen finom, nagytisztaságú, gyak-
ran felületkezelt) töltõanyagok gyártását, különös te-

kintettel az építõanyag-, a mûanyag-, a papír- és a gu-
miipari felhasználásra;

� élelmiszer-, gyógyszer- és kozmetikai ipari minõségi
(nagytisztaságú) ásványtermékek

� környezetvédelmi célú termékek termelését (ásványi
szûrõanyagok, adszorberek).
A fejlesztés szükségessége két példával is illusztrál-

ható:
1. Hõszigetelõ (duzzasztott perlites) vakolatok alkal-
mazása

Lakások megoszlása a hõszigetelésük mértéke sze-
rint:
átlagos hõátbocsátási tényezõ /k / lakás (db)
gyenge k > 1,3 (W / m2K) 2,08 millió
közepes 0,8 < k < 1,3 (W / m2K) 1,46 millió
elfogadható k < 0,8 (W / m2K) 0,40 millió
összesen: 3,94 millió

Feltételezve, hogy országos szinten a gyenge és kö-
zepes hõszigetelõ 3 millió lakásból 1 millió lakás hõszi-
getelését felújítjuk, akkor ezzel egy átlagos magyar fosz-
szilis erõmû (200�250 MW) energiáját takarítjuk meg.
Mindehhez a hazai szigetelõanyag, pl. a duzzasztott per-
lit felhasználást többszörösére kell növelni.
2. Töltõanyagok alkalmazása

Magyarországon 1000 kt az éves mûanyag-, 500-600
kt a papírtermelés. Az egyéb területekkel (pl. gumiipar,
festékipar) együtt 350 t/év (távlatban 500 t/év) töltõ-
anyag finomõrlemény (<1-5 µm) szükséglettel számol-
hatunk. A mai termelés (és kapacitás) ezen igények fe-
lét sem éri el.

Nagytömegû ásványtermékek

Ez a megközelítés ugyanakkor megköveteli, hogy a
nagytömegû, kevésbé igényes ásványtermékek elõállí-
tását korlátozni célszerû, és hulladékkal történõ he-
lyettesítésükrõl kell gondoskodni. Például a cement-
gyártást, az útépítõipart és részben az építõipart (a
szükségletet messze meghaladó mennyiségû) az ipari
melléktermékek � erõmûi pernyék és gipsz, továbbá a
mésziszapok, kohászati salakok, bányameddõk � hasz-
nosítására kell ösztönözni annak érdekében, hogy a
környezetbe való nagymértékû beavatkozást, az ásvá-
nyi anyagokkal való gondatlan gazdálkodást elkerül-
jük.

E program célkitûzése tehát az intenzív, a nyersanya-
gokkal való ésszerû takarékosságot biztosító, a környe-
zetbe való lehetõ legkisebb beavatkozással járó és köz-
vetlen környezetet kímélõ ásványkitermelés és nagy
társadalmi hatékonyságú ásványhasznosítás meg-
valósítását szolgáló technológiai rendszerek létre-
hozása.

A fenti célok két fejlesztési irány kitûzését teszik
szükségessé:
� minõségi és környezetbarát primer ásványi nyers-
anyagtermelés általánossá tételét;

� másodnyersanyagok ipari melléktermékekbõl és más
hulladékokból történõ elõállítását szolgáló technoló-
giai rendszerek kifejlesztését és bevezetését.

Hulladék Erõmû Cementmû
Fáradt olaj x x
Gumifélék x
Derítõ iszap x
Szekunder tüzelõanyag szilárd
települési hulladékból x x
Olaj pellet x
Fa x
Mûanyag hulladékok x x
Desztillációs maradék x
Organikus vegyszerek,
oldószerek x x
Hulladékok organikus eljárásból x
Papíripari maradékanyagok x x
Autotextíliák x

Hulladékok együttégetési lehetõségei
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II/1. Primer ásványi nyersanyagok termelésének
fejlesztése

Fejlesztési feladatok:
� azEU szintjén is fontos nyersanyagok (perlit, üvegho-
mok, zeolit)

� a magyar gazdaságban kiemelt jelentõségû minõségi
ásványtermékek termelésének fejlesztése, különös te-
kintettel a környezetbarát mûvelésre és a fejlett ásvány-
feldolgozási eljárástechnikára, az alábbi területeken:

� vegyipari termékek (gumik, mûanyagok, festékek, ra-
gasztók), fõként mészkõ és dolomit töltõanyagai,

� papíripari töltõanyagok (kaolin, különleges mészkõ
és márvány finomõrlemények � ez utóbbiak röviden
GCC =Ground Calcium Carbonate),

� mesterséges töltõanyagok (mészkõbõl égetéssel-ol-
dással-kicsapatással-víztelenítéssel elõállított kalcium
karbonát: PCC = Precipitated Calcium Carbonate)

� nagytisztaságú üveghomok, víztisztítási homokok,
� automata öntödéket (pl. autóipari öntödék) szolgáló
minõségi homoktermék,

� minõségi építõipari termékek (nemesvakolatok (ha-
barcsok), hõszigetelõ nemesvakolatok, diszperziós
festékek, csemperagasztók stb.) elõállítását szolgáló
alapanyagok (mészkõ, dolomitõrlemények, nagytisz-
taságú finomhomokok);

� mezõgazdaságot (táptalajok, talajjavítás, talajminõ-
ség-megõrzés, állattartás) szolgáló ásványok, ásvány-
keverék (tápok) gyártásának alapanyagai (duzzasztott
és nyers perlit, bentonit, mészkõ, zeolit õrlemények)

� környezetvédelmet szolgáló ásványtermékek: nyers
és duzzasztott perlit, szûrõperlit, zeolit (adszorbens)
és bentonit (adszorbens és szigetelõanyag).

II/2. Másodnyersanyagok, alapanyagok elõállítása
ipari melléktermékekbõl, hulladékokból

Nemzetközi tendenciák:
� nyersanyagok, ásványi kincsek minõségének
folyamatos romlása, fokozatos kimerülése;

Hazai helyzetkép:
� a nyersanyagok nemzetközi tendenciáinak hatása
mellett hazánkban az elmúlt évtizedekben nagy-
mennyiségû meddõ, salak és ipari melléktermék
(vörös-iszap, erõmûi hõcserélõk fémtartalmú ta-
padványai) halmozódott fel, ezek egy része érté-
kes nyersanyagként feldolgozható.

Ezek közül a pernye hasznosítása tekinthetõ a leg-
fontosabb feladatnak. Ma Magyarországon évi 4-5 Mt

pernye keletkezik, a lerakott pernye mennyisége 184
millió m3, ugyanakkor hazánkban a pernyehasznosítás,
szemben a fejlett EU országok 60-80% hasznosítási
arányával, kb. 1%. A hasznosítás területeit az ábra
szemlélteti.

II/2.1. Pernyealapú kötõanyag-elõállítás
útépítési célra

A szilárd ásványi tüzelõanyagok fontos szerepet töl-
tenek be a hazai energia-termelésben. A hazai szénerõ-
mûvekben az évente keletkezõ pernyét és salakot táro-
lókban helyezik el. E hulladék amellett, hogy kockáza-
tot jelent a környezõ felszíni és felszín alatti vizekre, ér-
tékes földterületeket von el a gazdaságtól. A hányók
ugyanakkor értékes építõipari nyersanyagforrások. Az
1960-as években megindult, és az útépítésben jelentõs
eredményeket felmutató pernyehasznosítás a 90-es
évekre (a cementipart kivéve) elhalt. Ennek, a jogi sza-
bályozatlanság és a megfelelõ gazdasági érdekeltség hi-
ánya mellett, alapvetõ oka a pernye-bázisú kötõanyag
minõségi bizonytalansága volt, amelyet csak e kötõ-
anyag valódi gyártási folyamatban történõ elõállításával
lehet kiküszöbölni.
Célkitûzés:
� nyersanyag- és energiaigények és költségekmérséklése;
� importból származó kötõanyagok kiváltása;
� eddig felhalmozódott ipari melléktermékek tárolási
és környezetvédelmi gondjainak csökkentése;

� versenyképesebb termékek elõállítása;
� új munkahelyek teremtése.

Fejlesztési feladat: kis költségû, különösen az útépítés
céljait szolgáló, minõség-garantált pernye-bázisú kötõ-
anyag elõállítása, amely lehetõvé teszi a gazdaságosabb
szerkezetek tervezését és építését (hosszabb távon a
mélyépítés, vasútépítés, magasépítés területén is), vala-
mint hidraulikus kötõanyagok gyártásában a primer ás-
ványi nyersanyagokkal és energiával való takarékosabb
gazdálkodást.

II/2.2. Hulladékok (kiemelten az elektronikai
hulladékok) feldolgozása

A projekt megvalósítását az alábbi okok ösztönzik:
� Életünk kényelmesebbé tétele érdekében egyre több
területen vesznek minket körül elektromos és elekt-
ronikai berendezések. Ennek azonban ára van: a hul-
ladékká vált berendezések mennyisége folyamatosan
nõ, és szakszerû kezelés híján egyre nagyobb veszélyt
jelent a környezetre és az emberi életre.

� Az elektromos és elektronikai beren-
dezések hulladékaiból (HEEB)
évente képzõdõ hulladék mennyisége
jelenleg 130-135 kt. Ennek várható
növekedési üteme évi 5-10%, amely
nagymértékben függ a társadalom
anyagi helyzetének alakulásától. A
HEEB-hulladékok kezelt mennyisé-
ge 6-8 kt/év.

� A múltból felhalmozott hulladék
mennyisége 300-400 kt, amely az
utóbbi évtizedben halmozódhatott fel.

Betonadalék
27,8%

Cementkeverék
12%

Üregkitöltés
3,5%

Betonblokkok
6,4%

Útépítés
21,6%

Egyéb
3,4%

Cement nyersanyag
25,3%
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� Háztartási elektromos készülékek mennyisége, jelleg-
zetessége: elektromos hulladék legnagyobb mennyi-
ségben a háztartásokban (kb. 100 kt) keletkezik. Az
ártalmatlanítás a méret csökkenésével egyre nehe-
zebb feladat. A nagyobb terjedelmû termékekhez,
mint pl. mosógép, hûtõgép, mikrohullámúsütõ) kézi
bontással könnyen hozzá lehet férni, a különbözõ
anyagfajták szétválaszthatóak. A kisebb készülékek
feldolgozása csak gépi úton valósítható meg.
Egyetlen járható útnak az elhasznált eszközök kom-

ponenseinek fizikai feltárása aprítással és a feltárt kom-
ponensek megfelelõ fizikai-mechanikai (elektromos,
mágneses, sûrûség szerinti stb.) szeparálási eljárásokkal
egymástól való elválasztása látszik. A kézi szétszerelés
csupán a veszélyes komponensek (pl. higanykapcsolók,
elemek, akkumulátorok, stb.) eltávolítását végzi el.

Célkitûzés: a háztartásokban hulladékká váló elekt-
ronikai készülékekbe beépített igen értékes szerkezeti
anyagoknak � vas, színesfémek (Cu, Zn, Sn, Pb�) és
nemesfémek (Au, Ag, Pt), mûanyagok � a termelési fo-
lyamatba való visszaforgatása.

Az elõzõ pontban megfogalmazott célok érdekében el-
végzendõ feladat:
� a kutató-fejlesztõmunka keretébenmintaként szolgá-
ló technológiai rendszer kialakítása, majd széles körû
bevezetése az ipari gyakorlatba.

ÖSSZEFOGLALÁS

A fentiekben röviden összefoglalt, nem részletezett
javaslatok, beépítve a készülõ Nemzeti Fejlesztési Terv-
be, hozzájárulhatnak az ország gazdasági versenyképes-
ségének növeléséhez, hazai és nemzetközi regionális
gazdasági együttmûködések kialakulásához és megerõ-
södéséhez, a hazai kis és közepes vállalkozások fejlõdési
lehetõségeinek megteremtéséhez, az elmaradott régiók
gazdasági felzárkóztatásához, valamint fokozott bekap-
csolódást és részvételt biztosíthatnak a hazai és nemzet-
közi kutatási-fejlesztési együttmûködésekhez.

A természeti értékek megvédése, természeti erõfor-
rások hasznosítása, a környezetközpontú kiegyensúlyo-
zott gazdaságfejlesztés az elkövetkezõ évtizedek ki-
emelt feladata kell, hogy legyen.

Jelen anyaggal segíteni kívánjuk a Nemzeti Fejlesz-
tési Terv összeállítását, a fenti célok megvalósulását.

A tanulmány aláírói:
Dr. Kovács Ferenc

egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Valaska József

a Magyar Bányászati Szövetség elnöke
Dr. Esztó Péter

a Magyar Bányászati Hivatal elnöke

Az ásványi nyersanyag megnevezése Mûrevaló Elõzõbõl 2003. évi Ellátottság a Remény- NGE****
(ipari) va- mûködõ termelés* 2003. évi termelés beli 2003. I. 1.
gyon össz. bányákkal szintjén az vagyon

lekötve összes ipari (ipari)
vagyon alapján

Mt Mt % Mt év Mt Mrd Ft
1. Kõolaj 20,8 18,2 88 1,13 18 10-58 791,9
2. Földgáz** 68,9 57,7 84 3,13 22 29-93 1248,8
3. Szén-dioxidgáz*** 30,9 21,7 70 0,10 > 100 - 10,2
4. Feketekõszén 199,0 8,8 4 0,67 > 100 37 29,6
5. Barnakõszén 186,7 66,7 36 4,13 45 78 106,9
6. Lignit 2941,6 602,0 20 8,56 > 100 - 1557,1
7. Bauxit 38,6 5,7 15 0,71 54 28,8 50,7
8. Nemesfémércek 1,1 - - - Igénybevétel nincs - 2,8
9. Rézérc 0,0 - - - Igénybevétel nincs - 0,1
10. Mangánérc 2,5 2,5 100 0,05 5 2 0,2
11. Ásványbányászati nyersanyag 1061,5 620,0 58 2,90 > 100 16004 866,4
12. Cementipari nyersanyag 1155,5 568,9 49 5,83 > 100 17307 299,4
13. Építõ- és díszítõkõipari nyersanyag 2081,4 1177,6 57 10,09 > 100 99549 867,3
14. Homok- és kavicsipari nyersanyag 3756,3 2190,3 58 42,03 94 203648 370,7
15. Finom- és durvakerámiaip. nyersa. 1007,4 436,1 43 6,33 > 100 141131 195,8
16. Tõzeg, lápföld, lápimész 111,0 4,9 4 0,12 > 100 - 539,0
1-16. Mindösszesen 12663,2 5781,1 46 85,8 6936,9

A 2004. I. 1-jei ásványvagyon helyzet

* Nyers bányatermék ** 1000 m3 földgáz = 1 t kõolaj *** 1000 m3 gáz = 1t
****NGE=NominálGazdasági Eredmény= az ipari ásványvagyonmennyiségének a fajlagos árbevétel (költséghatár)
és a fajlagos ráfordítás (reálköltség) különbségével való szorzata, mely nincs diszkontálva
Megjegyzés: A reménybeli ipari földgázvagyon 120 Mt szénhez kötött metánt is tartalmaz


