
Az elmúlt mintegy 20 év balszerencsés, hibás vagy
megkésett energiapolitikai döntései és a világgazdasági
folyamatok összejátszása (beleértve a környezetvédelmi
szempontok fontosságának megnövekedését is) oly
mértékben megváltoztatták Magyarország villamos-
energia-termelési, -ellátási szerkezetét, hogy az már
mind önköltségi, mind ellátásbiztonsági szempontból
igen távol került az optimálistól.

A hazai szénbányászat túlnyomó része ellehetetle-
nült. A szénerõmûvek jórészét leállították vagy más tü-
zelõanyagra alakították át. A nehéz-fûtõolaj (pakura)
tüzelésû erõmûveket és fûtõmûveket szinte általánosan
földgáztüzelésûvé módosították, az új építésûek pedig
csaknem kizárólag földgáztüzelésûek.

A földgáz elõretörése ésszerû volt, hiszen használa-
ta kényelmes, rugalmas és tiszta, alkalmazásának gya-
korlatilag nincsenekméretkorlátai. Ára az 1986-ban be-
következett árzuhanástól kezdve 1999-ig rendkívül ked-
vezõ volt. Ráadásul a gázerõmûvek fajlagos beruházási
költsége minden más potenciális tüzelõanyagra létesí-
tett erõmûnél kisebb, és a környezetvédelmi elõírások-
nak is könnyebben, olcsóbban meg tudnak felelni.

Nálunk azonban a földgáz nyújtotta gazdasági elõ-
nyöket lényegében nem sikerült kihasználni, mire ezek
a '90-es évek vége felé igazán felfutottak, már látható
volt, hogy a világviszonylatban óriási mértékbenmegnö-
vekedett földgázigény újabb, soha nem látott mértékû
árrobbanáshoz vezet. Ez az ezredfordulón megindult,
és ma is tart. A földgázból termelt villamos energia na-
gyon megdrágult, és csak egyre növekvõ állami dotáció-
val lehet olyan belsõ árszintet biztosítani, amely még
nem haladja meg a lakosság, a közületek és a vállalko-
zások teherbíró képességét.

Nálunk a földgáz fogyasztói ára csupán harmada,
negyede a mértékadó nyugat-európainak. Vajon med-
dig lesz képes fizetni a magyar állam az egyre növekvõ
dotációt a befolyó adókból anélkül, hogy gazdaságunk
súlyos válságba kerülne? A kilátásokat illetõen nem le-
hetünk optimisták.

A villanyáram rendkívüli fontosságú a gazdaság, a
közélet és a lakossági szektor minden egyéb területén is.
Olcsóbb és biztonságosabb áramellátásra lenne szük-
ségünk. Sajnos a hazai villamos energetikai fejlesztési
politika az 1990-es évek közepe óta olyanmegrögzöttség

jeleitmutatja, amely egyre kevésbé felelmeg a hosszú tá-
vú energiahordozó-hozzáférés lehetõségeinek, az ener-
giahordozók áralakulásának és a villamosenergia-ellátás
biztonsága kívánalmainak. Erõsen földgázalapúvá vált
villamosenergia-iparunkban olcsóságról ma már nem
beszélhetünk, és a biztonságos ellátás is megkérdõjelez-
hetõ. Magyarország földgázigényének csak mintegy a
negyede származik hazai termelésbõl. A többi szinte tel-
jes egészében orosz importból ered. Ez az egyoldalú,
rendkívüli mértékû függõség igen veszélyes lehet szá-
munkra, hiszen a forrásoldal véletlenszerû vagy tudato-
san elõidézett zavara egész gazdaságunkat gyorsan tönk-
reteheti. Oroszország ma stabil szállítónak tekinthetõ
ugyan, de számos megrendelõje van, amelyek felé a rob-
banékony Közel-Keleten esetleg bekövetkezõ súlyos
szállítási kieséseket biztosan nem tudná gyorsan és
hiánytalanul pótolni a lelõhelyek gyakran igen nehéz
földrajzi-éghajlati viszonyai, a kutatási-feltárási tevé-
kenység adottságai és a szállítási kapacitás korlátaimiatt.
Szállítási korlátozó intézkedéseket kellene tehát beve-
zetnie, ami feltétlenül együtt járna újabb tetemes árnö-
vekedéssel és fogyasztási korlátozásokkal. Így hiány lép-
ne fel, és belsõ korlátozó intézkedéseket kellene fogana-
tosítanunk.

A lakossági és a kommunális szektorban az elmúlt
évtizedekben állami vagy az állam által támogatott in-
tézkedésekkel hozták létre e szektorok óriási mértékû
földgázfüggõségét. Ha itt jelentõs fogyasztáskorlátozást
vezetnénk be, az kiszámíthatatlan társadalmi és belpoli-
tikai következményekkel járna. Hol lehetne akkor ko-
moly korlátozó intézkedéseket tenni? Elsõsorban a vil-
lamos energetikában. A gázerõmûvek földgázfalók. Le-
állításuk akár többmilliárd köbméterrel is csökkenthet-
né az évi földgázigényt. Akkor viszont áramhiány lépne
fel, amit fõként a gazdaság sínylene meg. Az áramhiány
veszélyét tehát legalábbis erõteljesen csökkenteni, de
még inkább kiküszöbölni kellene. Lehet-e arra hagyat-
kozni, hogy egy ilyen vészhelyzetben az áramhiányt im-
portból pótolnánk? Ugyan honnan és vajon mennyiért,
amikor a vészhelyzet a környezõ országokban is többé-
kevésbé fennállna? (Azt hiszem, itt fölösleges mélyebb
fejtegetésbe belemennem.)

Ebbõl a csapdából csak nagyon következetes, széles
társadalmi konszenzuson alapuló, hosszú távú, de gyor-
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san beindítandó villamosenergia-politikával lehet kime-
nekülni. Ha ilyet nem sikerül kialakítani a pártok, az il-
letékes hatóságok és a kompetens társadalmi szerveze-
tek között, akkor kiszolgáltatottságunk egyre jobban el-
mélyül, és egyre inkább retteghetünk egy kiszámíthatat-
lan energetikai katasztrófától.

Alapvetõ kérdés, hogyan tudnánk a földgázbehoza-
taltól való villamos energetikai függõségünket nagyon
jelentõsen csökkenteni. Legbiztonságosabb mindenkor
a hazai forrás, vagyis az ország területén kitermelhetõ
energiahordozó-tömeg, nagyon kiemelten a fosszilis
energiahordozók mennyisége (kõolaj, földgáz, szén). A
többi energiahordozónk (szél, nap, víz, biomassza, föld-
hõ) nyújtotta lehetõség az elõbbiek mellett eltörpül.

Szénhidrogénkészleteink kimerülõben vannak. Új,
jelentõs telepek feltárására nincs remény, így import-
függõségünk ezek vonatkozásában elkerülhetetlenül
növekszik. Csak az import növekedési ütemének mér-
séklésére van lehetõség egy ésszerû energiapolitika ki-
dolgozásával és következetes végrehajtásával.

Egyetlen potenciális hazai energiaforrásunk a szén.
Hasznosításának gazdasági elviselhetõsége azonban ma
számos elõforduláson kétséges, vagy kifejezetten rossz.
Különösen vonatkozik ez barna- és feketeszéntelepeink-
re, melyekbõl jóformán csak csekély teleprészek lenné-
nek gazdaságosan kitermelhetõk akkor, ha épülnének
újabb szénerõmûvek, melyek számára hasznos lenne e
kis kapacitású, várhatóan rövid élettartamú bányák ter-
melvényének átvétele és eltüzelése. Nem vonatkozik
azonban a lignitre, melybõl hatalmas, könnyen és bizton-
ságosan hozzáférhetõ elõfordulásaink vannak (Visonta,
Kápolna, Füzesabony, Bükkábrány, Nagyréde, Erdõ-
tarcsa, Torony stb.) és továbbiak feltárása is lehetséges.

Amára kialakult és igen tartósnak ígérkezõ energia-
világválság következtében e telepek nemzetközileg ala-
posan felértékelõdtek. Gazdaságosan, illetve a gazdasá-
gosság komoly reményében kiaknázható lignitvagyo-
nunk tekintélyes erõmûvi kapacitást szolgálhatna ki;
akár 5-6 ezer MW-ot is 35-40 éven át. (A hasznosítást
természetesen csak akkor tekintem elfogadhatónak, ha
az maradéktalanul megfelel a környezetvédelmi nor-
máknak is.) E lehetõség kihasználásával igen komoly
mértékben csökkenthetnénk az import földgáz erõmûvi
felhasználását, mérsékelve a villamosenergia-termelés
átlagos önköltségét és növelve annak biztonságát.

Persze a fenti igen nagy léptékû lignithasználat a ki-
alakult energetikai helyzet által megkívánt mértékben
és gyorsasággal teljes egészében aligha valósulhatna
meg, kiegészítõ geológiai kutatások szükségessége, öko-
lógiai problémák, lakossági és társadalmi szervezeti til-
takozások, környezetvédelmi akadályoztatások, vala-
mint egyéb, ma még nehezen meghatározható okok
miatt. Éppen ezért nem látszik elkerülhetõnek a fekete-
szénimport sem. Mire ez aktuálissá válik, gyakorlatilag

csak tengerentúli behozatalról lehet majd szó. A poten-
ciális szállítók (Ausztrália, Dél-Afrika, Indonézia, Kína,
USA, Kolumbia, Kanada) általában stabilak, hatalmas
készletekkel és nagy tartalékkapacitásokkal rendelkez-
nek, így mennyiségi hiánnyal nem kellene számolnunk.
E szenek világpiaci ára alacsony, áringadozásai is igen
csekélyek a szénhidrogénárak mozgásához képest. A
biztonsági készletezés hosszú (akár évtizedes) távra is
megoldható.

A majdani feketeszén-tüzelésû erõmûveket termé-
szetesen a Duna mellé kellene telepíteni, mind az olcsó
vízi szénszállítás, mind a frissvízhûtés mûszaki és gazda-
sági elõnyeinek kihasználása miatt.

Ezeknek az elképzeléseknek a megvalósítása hatal-
mas és igen nehéz feladat, de aligha lesz elkerülhetõ.
Bedughatjuk a fejünket a homokba, reménykedve, hogy
majdcsak jobbra fordul a helyzet, addig pedig állami do-
tációkkal, kompenzációkkal, látszatintézkedésekkel el-
fedjük a valóságot. A világ energiaínsége azonban ro-
hamléptekkel növekszik, ugyanakkor egyes energiahor-
dozókban gazdag, a világellátásban nagyon fontos ré-
giók politikai, ezzel együtt gazdasági stabilitása romlik.
Ilyen körülmények között van helye a csodavárásnak?

Számos energetikus a nukleáris energetikai fejlesz-
tésektõl várja amegoldást. Vajon joggal-e? Az atomerõ-
mûvek hulladékainak végsõ tárolása még sehol sincs
megnyugtatóan megoldva. Ennél is nagyobb veszélyt je-
lent azonban a terrorizmus. Egy ilyen létesítmény felrob-
bantása (tudjuk, hogy terveztek és terveznek ilyeneket)
a katasztrofális károkozás mellett az egész iparágat világ-
szerte súlyos válságba sodorná. Bízzunk abban, hogy a fú-
ziós erõmûvek majd megoldják a világ energiagondjait?
De hiszen azok kifejlesztéséhez a szakma legnagyobbjai
szerint is még legalább 50 év kell! És addig mi lesz?

Nos erre az �addig�-ra adhatnának választ hazai vo-
natkozásban a javasolt lignit- és feketeszén-erõmûvi fej-
lesztések. Igaz, a �szén� nem cseng jól a lakosság tekin-
télyes részének, közte számos politikusnak a fülében.
Elsõdlegesen fontos tehát bizonyítani, hogy a gazdasági
és ellátásbiztonsági elõnyöknek való megfelelés mellett
az új szénerõmûvek úgy épülnének meg, hogy minden-
kor be tudnák tartani a környezetvédelmi elõírásokat és
az európai uniós károsanyag-kibocsátási normákat, be-
leértve a CO2-emissziót is.

Ráadásul a szénerõmûvek alkalmassá tehetõk a ház-
tartási-kommunális hulladékok éghetõ részének, vala-
mint a szikkasztott szennyvíz- és csatornaiszapoknak az
elégetésére is oly módon, hogy környezetterhelésük
sokkal csekélyebb lenne a jelenleg széles körben alkal-
mazott válogatás nélküli lerakásnál. E hulladékoknak
jelentõs fûtõértékük van, így a felhasználó erõmûvek
szenet takaríthatnának meg, az égetési díj pedig ösztö-
nözhetné a beruházókat az erre való tehcnikai-techno-
lógiai felkészülésre.
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