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Nyilvánvalóan illúzió arra számítani, hogy a �sza-
baddá� tett világpiacon együttmûködõ gazdaságok meg
tudják teremteni azt a �válságmentes� gazdasági életet,
amirõl annak idején a szocialista gazdaságtani elméle-
tek is vizionáltak. Ehhez hasonló elméletek �illúziójára�
(ami a dolgok értékelését illetõ szemléleteinknek kép-
zelet által történõ jóindulatú kiszínezése) [1] a múlt szá-
zad második felében döntések sorozatát alapozta a ma-
gyar energiapolitika. Ezek egy része �csalódáshoz� veze-
tett, s a társadalomnak felesleges többletköltségeket
okozva sem valósította meg a tervezett fejlõdést.

Az ötvenes évek erõltetett iparosítása az energia-
hiány növekedésével járt együtt. Szigorú, központilag
irányított energiagazdálkodással próbálták a hiány ki-
alakulásának elejét venni.A hiányok idõnkénti megjele-
nését (1947/48, 1950/51, 1962/63) még a központi terv-
utasításokon túl kiadott, rövid távú szállítási rendelke-
zések, sõt napi beavatkozások sem tudták megakadá-
lyozni.

A hatvanas évek elejéig a fõ energiahordozó a szén
volt, a lakosság, az ipar és a villamosáram-termelés tü-
zelõanyagát elsõsorban ez szolgáltatta.

A szén-hõmennyiség aránya %-ban:
1949 1960 1965
79,5 82,7 76,6

A kõolaj addig csak közlekedési üzem- és vegyipari
alapanyagként volt jelentõs.

A 60-as évek vége felé felismerték, hogy az energia-
politika célja nemcsak a kereslet kielégítése lehet, ha-
nem az �energia-igényesség� csökkentése által a fel-
használás mérséklése. Ezt elsõsorban a szénhidrogén-
tüzelõanyagok felhasználásának a szén rovására történõ
növelésével vélték elérni.

A 60-as években a világ kõolajtermelése az 1920-as
évekéhez képest a nyolcszorosára nõtt, s olcsó áron ál-
lott rendelkezésre. Ekkoriban indult termelés Nigériá-
ban, az európai kontinentális talapzatban Anglia és
Norvégia mellett, s � ami bennünket különösen kedve-
zõen látszott érinteni � Oroszország területén, a baskír
antiklinálisban (Tujmaz, Orenburg). 1970-ben a nyers
kõolaj ára még hordónként 6-7 USD volt (hordó, bar-
rel = 0,159 m3 = 0,132-0,136 t).

Az ekkor készített �energiaprogramban� [2] úgy
gondolta a kormányzat, hogy a tervezett 1970. évi 830-
860 1012 kJ energiafogyasztást � aminek 48%-a a szén �

úgy kell 1980-ra 1194-1214 1012 kJ-ra növelni, hogy ab-
ban a szén már csak 25%-ban részesedjék. Ettõl évente
3Mrd Ft-tól 5,5 Mrd Ft-ig emelkedõmegtakarítást vár-
tak. A tényszám végül is 1970-ben 870 1012 kJ, 1980-ban
1369 1012 kJ lett, 54,8, illetve 27,3% szénaránnyal.

A valóban elért forint-megtakarítás számai nem ke-
rültek nyilvánosságra, mert a vártnak az ellenkezõje kö-
vetkezett be, aminek okai a továbbiakból kitûnnek.

A hazai szénhidrogénvagyon szûkössége miatt ma-
gától értetõdõnek vették, hogy a bõvülõ igényeket be-
hozatal útján lehet csak fedezni. Nem gondolták azon-
ban kellõképpen át ennek gazdasági feltételeit és hatá-
sait.

Például, visszatérõ �gazdasági� érv volt, hogy a kõ-
olajimport növelésével a szénbányanyitás költsége meg-
takarítható. Persze, hasonló logikával lehetett volna ki-
mondani, hogy benzinimport révénmeg a kõolajfinomí-
tó építése takarítható meg�

Készült olyan tanulmány, mely a tényleges hazai kõ-
olajtermelés és a hazai szénbányászat egyes mutatóit
hasonlítgatta össze, természetesen az utóbbi hátrányá-
ra. Pedig, ha hazai kõolajból kellett volna 420 PJ-t kiter-
melni � amekkora a szénbányászat feladata volt � nyil-
vánvalóan kedvezõtlenebb beruházási és költségmuta-
tói alakultak volna ki, mint egy � csupán 105 PJ feladat
mellett � a legjobb elõfordulásokat �kimazsolázó� bá-
nyászatnak lehetett volna.

Azt is feltételezték, hogy az erõmûvek csak az olajfi-
nomítás másra nemhasználhatómaradékát fogják eltü-
zelni. A valóság: 1969-1975 között a felhasznált szénhid-
rogének hõmennyiségének mintegy 34%-át használták
villamos áram termelésre [3, 4].

Az import energiahordozók �olcsóságának� illúzió-
ja sok esetben téves számításokon is alapult, ugyanúgy,
mint a hazai termelési költségekkel való összehasonlítá-
suk is.

Elsõsorban a nemzetközi kõolajárak alakulása oko-
zott csalódást. Az 1958-1965 közötti években a kõolaj
nemzetközi piaci árszintje mintegy 15%-kal csökkent.
Ezért a �kõolajtermelõ országok� � melyek valójában
csak olajvagyon-tulajdonosok voltak � szorgalmazták a
kitermelést végzõ koncessziósaiknál az eladási árak
emelését. Egyébként 1975-re esett több olajkoncesszió
lejárati ideje, továbbá a feltárt földtani készletek nagy-
mértékû csökkenése. (Már az 1966. évi müncheni nem-

Illúziók és csalódások a magyar energiapolitikában
DR. GRÁF KÁLMÁN bányaüzemgazdász, vállalkozásszervezési szakértõ

Nem az a baj, hogy egyes dolgok feledésbe mennek, hanem az, hogy rosszul maradnak meg
az emlékezetben, és hibás döntések alapjául szolgálnak. Ezért, a jelenlegi � nemzetközileg is fe-
szült � energiaellátási helyzetben a hazai energiapolitika kialakításánál hasznos lenne az elmúlt
idõszakok ezzel kapcsolatos illúzióiból és csalódásaiból adódó tanulságok levonása.



20 Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 139. évfolyam, 5. szám

zetközi energiakonferencia helytelennek tartotta ide-
gen világrészekbõl származó energiahordozóra alapoz-
ni Európa ellátását és földrészünk legnagyobb energia-
forrásáról, a szénrõl lemondani.)

1971-ben az Európai Szén- és Acélközösség megál-
lapította, hogy az olajban és szénben 1960-ig tartó túl-
kínálat egyaránt véget ért, véget vetve az alacsony ener-
giaáraknak. Nemzetközi szakértõk azt is jelezték, hogy
a földtani készletek pótlása lényegesen drágább lesz a
korábbiaknál. Mindezeket azért érdemes felidézni,
mert a 80-as évek elején, amikor már a második �olaj-
árrobbanás� okozott amagyar gazdaságnak vesztesége-
ket, többször is elhangzott felelõs körökbõl, hogy mind-
ezt nem lehetett elõre látni� [5-7].

Az 1. táblázat jól mutatja a kõolajár szeszélyes vál-
tozásait.

Elõfordult, hogy a szénhidrogén-behozatalra vonat-
kozó gazdasági összehasonlító számításokban nem az
�importköltséget� vették figyelembe, azaz nem számí-
tották hozzá a termelés helyén hajóba rakva érvényes
dollárárhoz a tengeri szállítás költségét, valamint a ten-
geri kikötõ nélküli Magyarország számára nagy teher-
ként jelentkezõ kontinentális átszállítás fuvarköltségeit,
továbbá a vámot és a vámeljárás díjait. Pedig a felsorol-
tak beszámításával kialakuló �határparitásos� hazai ár
az eredeti világpiaci árnak 1,8-2,2-szerese is lehetett.
Tulajdonképpen az áru ellentételezéséhez szükséges
exporttermék tényleges termelési költségébõl lett volna
indokolt a devizaegység kitermelésének költségét kiszá-
mítani.

Magyarország az energiahordozó behozatal drágu-
lása miatt, a szembeállítható közepes minõségû export-
termékeivel a cserearány romlását szenvedte el.

Illúziónak bizonyult az olcsó és könnyen kifizethetõ
behozatalról alkotott elképzelés. Az �új energiaprog-
ram� indulásakor, a 60-as évek elején behozott 1,5 Mt
kõolaj még a cseretermék-költség szempontjából ked-
vezõ összetételû (sok szabolcsi almát és konzerv-
uborkát tartalmazó) ellentételezéssel volt kiegyenlít-
hetõ, a késõbb 6-7 Mt-ra nõtt behozatal miatt már
drágábban � részben dollárért beszerzett alapanyagok-
ból � elõállított termékekre (gyógyszer, híradástechni-
ka) volt szükség. Ezáltal a 80-as évek közepén már
20-25%-kal több kivitelt kellett az ellentételezéshez tel-
jesíteni, mint a 70-es évek elején.

1975 után a nemzetközi értékesítési lehetõségeink-
ben egyébként is romlás következett be. A közöspiaci
országok vámkedvezményeinek és egyéb piaci mecha-

nizmusainak a fejlõdõ latin-amerikai és afrikai orszá-
gok nagy részére történõ kiterjesztése után (ún. 1978.
évi Lomé-i egyezmény) a magyar termékek e piacokon
is hátrányba kerültek. Gép- és vegyipari termékeinket �
megfelelõ technikai tökéletesítés hiányában � a tõkés
piacon csak nyomott áron lehetett értékesíteni. Viszont
e termékek nagy importanyag- és alkatrész igényemiatt
kivitelükre árveszteség mellett is szükség volt. (2.
táblázat)

Miközben az export árualapunk mûszaki színvona-
lának emelése érdekében gyártási szabadalmak, alap-
anyagok és gyártóberendezések behozatalára (akkori
kifejezéssel: innovációra) kellett volna költeni, hogy
termékeink nemzetközi versenyképességét javítsa, he-
lyette a szenet helyettesítõ energiahordozókra költöt-
ték, miközben kitermelõ iparágaink költségnövekedé-
sén sajnálkoztak.

Illúzió volt, hogy a széntermelésre fordított beruhá-
zási és termelési költségek alternatív felhasználása ese-
tén olyan ipart lehet létesíteni, mely � a saját import-
igénye mellett � akkora devizajövedelmezõséget tud
létrehozni, mely még a szenet helyettesítõ tüzelõanyag-
behozatalt is fedezi.Mamégis ezzel próbálkoznak, köz-
ismert eredménnyel.

Csalódást okozott az energiaszerkezet átalakítási
programjának végrehajtása során, hogy az 1969-1971-ig
tartó tüzelõanyag-hiányok miatt a szénbányászatnak az
évi 26,5-27 Mt tervén felül további 2 Mt-t kellett kiter-
melni. Ráadásul a gazdaságtalan termelés megszün-
tetése helyett azokkal az alacsony fûtõértékû szenekkel
kellett az erõmûvi igényeknek megfelelni, melyeket
már évek óta csak veszteséggel lehetett értékesíteni.

Az energetikai célú széntermelés � melynek átlagá-
ra tonnánként 270 Ft-tal volt alacsonyabb, mint a többi
fogyasztóknak értékesíthetõ szeneké � aránya 1974-ben
már 65,6%-ot ért el, az ebbõl eredõ árkiesés mintegy
1,1 Mrd Ft volt [8, 9].

Így érvényesült az energiapolitika �szent tehene-
ként� tisztelt elve, miszerint az energiaárakat alacsony
szinten kell tartani.

A IV. ötéves terv energiaellátási helyzetérõl szóló
3393/1971. Korm. sz. határozat újból megerõsítette,
hogy �a népgazdaság energiaellátása elsõsorban szén-
hidrogén bázison fejlõdik�. Ennek alapján � miközben
a szénhidrogénekkel már világszerte takarékoskodni
kezdtek � nálunk még az olajtüzelést propagálták, ma-
gánháztartásokban is. Volt év, amikor 400 ezer darab
olajkályhát gyártott az ipar és 1,5 Mt háztartási tüzelõ-
olaj fogyott el. Olajra állt át a Kelenföldi és a Kispesti

1975 10,73 1995 16,15
1980 26,02 1998 15,89
1982 36,60 2000 25,10
1985 28,65 2001 22,50
1988 18,00 2004 29,73
1990 21,00 2005 39,43
1994 13,15

1. táblázat: A Brent nyersolaj londoni jegyzésárai,
minden év január elsõ péntekén, USD/barrel-ben

2. táblázat: Külkereskedelmi cserearány változása %-ban

világpiaci magyarországi
1970 = nyers- kész- kiviteli behozatali csere-
100% anyag termék arány

árváltozás árváltozás
1971 106 103 101,4 102,2 99,2
1973 174 123 119,3 121,6 98,2
1975 321 165 132,5 170,2 77,8
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Hõerõmû, a Kabai Cukorgyár már eleve így épült meg.
Ipari fogyasztónak 200 t/év tüzelõolaj-felhasználáshoz
már nem kellett engedélyt kérni.

1972-ben kezdte szükségét érezni a kormányzat,
hogy megállítsa a szénbányászat legyengülését. A kor-
mány gazdasági bizottságának 10134/1972. GB határo-
zata értelmébenmegkellett vizsgálni az erõmûvek szén-
fogyasztásának ütemét. A bányakapacitások megfelelõ
kihasználása céljából elõírták az MVMT-nek 1975-re
163 PJ, 1980-ra 155 PJ hõmennyiségû szén eltüzelésére
a felkészülést [10, 11].

Az 1976-1980. évre vonatkozó V. ötéves tervrõl szó-
ló 1975. évi IV. törvény 19. §-a már úgy rendelkezik,
hogy �az energiatermelés és -felhasználás szerkezeté-
nek korszerûsítését az eddiginél lassúbb ütemben to-
vább kell folytatni.� � �Az 1980 után üzembe lépõ
széntüzelésû erõmûvek ellátására meg kell kezdeni új
termelõ kapacitások létesítését.�

Ennek jegyében már 1973-ban elkészült a Bükkáb-
rány környéki, külfejtéssel mûvelhetõ pliocén lignitbá-
nya beruházási javaslata, majd utána a �Mélymûvelésû
eocén bányák és azok termelését felhasználó Dunántúli
Hõerõmû� fejlesztési terve. Késõbb Bükkábrány, mely
külfejtésként � kedvezõ termelékenységi és költségmu-
tatóival � az egész szénbányászat helyzetét javította,
megítélését kedvezõbbé tehette volna, háttérbe került
az ún. �eocén programmal� szemben, a nem túlságosan
meggyõzõ, lakossági szénfogyasztás-növekedésére való
hivatkozással. Végül a villamosenergia-fogyasztás növe-
kedési ütemének csökkenése miatt, 1980-ban az erõmû
megépítését elvetették. Sajnos, ugyanakkor a nagyegy-
házi-mányi területen az új bányáknál fellépett, nem várt
vízföldtani és bányaföldtani viszonyok a bányászat
eocén (hajnal) korának felvirradását illúzióvá tették.

A lakossági szénigények csökkenésében a szénbánya
vállalatokat is számos mulasztás terheli. Nem vették
kézbe a korszerû szénalapú fûtõberendezések gyártását,
nem szerveztek házhozszállítást, kismennyiségû szén-
árusítást. Nem nyerték meg a falusi háztartásokat és
gazdaságokat sem. Ezek egyenesen palackos, vagy veze-
tékes gázra tértek át, a szárítók, keltetõk, melegházak
fûtésével együtt.

Az elsõ nyersanyagár-robbanásig, 1973-ig Magyar-
ország az egy fõre esõ energiafelhasználás növekedésé-
ben a középmezõnyben helyezkedett el. Az 1970-1980
közötti idõszakban, amikor a nálunk nagyobb nemzeti
jövedelemmel rendelkezõ országokmár intézkedéseket
tettek az egy fõre jutó olajfogyasztás és az energiaigény
növekedésének csökkentésére, Magyarország energia-
fogyasztása évi 4,6%-kal nõtt, amit további behozatal
útján kellett fedezni. (3. táblázat)

A villamosáram-termelésben a szén tüzelõanyagnak
a múlt század közepétõl az ezredfordulóig elsõrendû
szerepe volt. Súlyát csak az atomerõmû üzembeállítása
csökkentette. (4. táblázat)

A szénerõmûveket mindig maximálisan terhelték,
de korszerûsítésükre kevés gondot fordítottak. Nem
történtmeg a kis gépegységek (Ajka, Inota, Berente, Ti-
szapalkonya) cseréje. Kivétel Bánhida 100 MW-os re-
konstrukciója 1967-ben.

Kevés lehetõség volt a villamosáram-termelést ol-
csóbbá tevõ, az erõmû tüzelési hatásfokát növelõ, kap-
csolt hõszolgáltatás fejlesztésére, vagy fûtõerõmûben
villamosáram-termelésre. Az MVMT-nek az alacsony
szénárak révén elért nyereségének jó részét központi
célra elvonták. Így a csaknem 170MrdFt eszközállomá-
nyához viszonyítva csupán 2,5% fejlesztési alapot tudott
évente saját hatáskörében korszerûsítõ, pótló beruházá-
sokra fordítani. A nagyobb beruházásokról központilag
döntöttek.

Emiatt még 1986-ban is az MVMT a villamosáram-
import növelését szorgalmazta az akkor készült OMFB
tanulmány tanúsága szerint. [12] Egy kissé egyszerûsí-
tett mûszaki szemlélet szerint elegendõMunkácsról egy
�spárgát� kihúzni és egy nagyteljesítményû erõmû és
hozzátartozó bánya beruházása megtakarítható. E szép
illúzió figyelmen kívül hagyta, hogy a külföldi áram árá-
ban foglalt értékcsökkenési leírás és nyereségtartalom
révén egy külföldi bánya és erõmû építését pénzeljük.
Az is közömbös volt a �tárcaszemlélet� szempontjából,
hogy az import ellentételezése céljából a gépjármû, hír-
adástechnikai termékek vagy éppen a baromfiágazat
körében kell beruházni.

A növekvõ GWh fogyasztási igényre (1976: 20013,
1980: 30395, 1984: 36208) való tekintettel talán elõnyös
lett volna � központi döntéssel és forrásból � szénerõmû
építése, mely a szénhidrogén-árakkal versenyképes ter-
melési költségû bányák: Márkushegy, Balinka, Lencse-
hegy, Lyukó szenét tüzelhetné, e bányák idõ elõtti meg-
szûntetése helyett! Végül is a korszerû széntüzelésû le-
hetõség hiányának a hazai szénbányászat gazdaságosan
termelni képes része is áldozatul esett.

Egyébként a szénhidrogén-termelés fejlesztési for-
rásai is azonos szinten maradtak még az V. és a VI. öt-
éves tervben is. Ennek következtében, a drágulások
miatt a végezhetõ mûszaki tartalmuk csökkent. Itt sem
volt elegendõ lehetõség a minõségjavító pótlásokra, az
állóeszközök jelentõs állománya erkölcsileg és fizikailag
elhasználódott.

1970 1975 1980 80/70
PJ %

összes fogyasztás 870 1109 1369 157,4
ebbõl:
� hazai termelés 605 594 578 95,5
� behozatal 265 515 791 377,4

3. táblázat: 1970 és 1980 közötti energiafogyasztás

év szén olaj gáz hasadó összes szén /
össz. %

1955 71208 1649 - - 72857 97,7
1975 152042 63858 52526 - 268426 56,6
1985 136645 59769 84976 72736 354126 39,6
1995 113969 60975 68342 152304 395584 28,8
1999 122393 50975 84924 152216 410508 29,8

4. táblázat: Energiahordozók részvétele a villamos
erõmûvek ellátásában, TJ
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A szénárak soha nem tartalmazták a fejlesztésekhez
szükséges nyereség fedezetét, gyakran még a költsége-
két sem teljesen.Emiatt voltak évek (1949 és 1966,majd
1973 és 1990 között), amikor a szénbányák részére az
állami költségvetés terhére pénzügyi támogatást folyósí-
tottak. Ezt gyakran felhánytorgatták egyes �gazdaság-
politikusok�. Pedig, ha a szénárat a piaci árszinthez iga-
zították volna, több szénfelhasználó részére: villamos-
áram-termelés, kohászat, építõanyag-ipar, vasút, lakos-
sági tüzelõanyag stb. kellett volna dotációt folyósítani
vagy árat emelni. Ez utóbb szükségessé tette volna a
megfelelõ bérszínvonal-emelést, ami viszont a � �szocia-
lista tervgazdálkodás� alapelemét � a nemzeti jövede-
lem szintjén való újraelosztást tette volna lehetetlenné.
Így egyszerûbb volt a kérdés ódiumát a �veszteségter-
melõ�, �gazdaságtalan�, �korszerûtlen� szénbányászat-
ra összpontosítani.

Az V. ötéves tervtörvény (1975. évi IV. tv.) 3. §-ában
foglaltak szerint: �a népgazdaság fejlesztése során job-
ban kell alkalmazkodni a változó külgazdasági feltéte-
lekhez� � és a 41. § szerint: �Tovább kell bõvíteni a
nemzetközi kapcsolatokat mindazokkal az országokkal,
amelyekkel a kölcsönös érdekeltség fennáll, s fokozni
kell a nemzetközi munkamegosztásban való részvételt.�
Ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy a tõkés exportra
nagyobb súlyt kell helyezni. A rubelelszámolású piacra
exportálni, onnan importálni csak az államközi hosszú-
lejáratú árucsere-egyezményekben meghatározott ke-
retek (kontingensek) határáig lehetett. Egyes fontos
termékeknek a kereten felül történõ szállításamár szov-
jet viszonylatban is dollár-alapon került elszámolásra.
(Ilyen volt a nevezetes kõolaj-gabona-hús elszámolási
konstrukció.)

Az energiaipar pénzügyi, és ebbõl adódó fejlesztési
nehézségeinek enyhítésére 1980-ban a világgazdasági
árarányokhoz, árváltozásokhoz jobban igazodó hazai
árrendszer alkalmazását kísérelték meg. Lényege: a ki-
vitelre is képes (ún. �kompetitív�, azaz piaci versenyzõ)
szakágazatokban a külpiacon elérhetõ ár, egyéb termé-
keknél a behozatali ár lett a hasonló termék belföldi ár-
képzésének alapja. Ennek alapján a szénbányászatban
is áremelésekre kerülhetett sor.

Illúziónak bizonyult, hogy az effajta árképzés meg-
oldja a hazai ipar gondjait. A nemzetközi piacok áru-
összetétele és az ott megjelenõ � végsõ fokon a legked-
vezõbb feltételek mellett termelõk által kialakított �
árak szükségképpen nem vághatnak egybe a magyar
nemzetgazdaság vertikumaiban, más erõforrások által
létrehozott (és a �teljes foglalkoztatás� terhét is viselõ)
áruk termelési költségei által meghatározott árakkal.
Ezért az új árrendszer sem volt képes a gazdaság ener-
giafogyasztásának mértékét, forrásarányait a kívánt és
várt mértékben orientálni.

Ennek az illúziónak alapján minõsítették gazdaságta-
lannak, haszontalannak túlságosan korán és túlságosan
nagy arányban a hazai szénbányászatot.

Mindenesetre az 1981-1985 évekre készült VI. öt-
éves terv �Irányelvei�már az energiagazdálkodás fõ cél-
jaként jelölték meg az energiapazarlás megszüntetését,

a szénhidrogén-arány mérséklését [13]. Persze ered-
mény nélkül, mert ez utóbbi csak a ciklus végén, az
atomerõmû üzembe lépésével történt meg, akkor is
csak az arányát és nem a mennyiségét tekintve!

A bányabezárások elõrehaladtak, miáltal sok � az
ásványvagyonban rejlõ � energiaforrást elpazaroltak.
Nem történt intézkedés a széntüzelésû erõmûvek káros
anyagkibocsátásának csökkentésére, noha a szigorodó
környezetvédelmi elõírásokra már az 1973. áprilisi mi-
niszteri értekezlet [11] felhívta a figyelmet. Így a szén-
hidrogén-tüzelés a fejlesztéseknél továbbra is elõnyt él-
vezett. Pedig a környezetszennyezés csökkentése a szén-
tüzelésû erõmûvek többségénél megoldható lett volna
fluid tüzeléses kazánokkal, amelyek mészkõliszt adago-
lással a keletkezõ SO2-t gipsz alakjában lekötik, s a NOx
mennyiségek is az engedélyezett norma alatt maradnak
[14]. Egyszerûbb, olcsóbb módon a kéndioxid-csökken-
tést a Mátrai Erõmûben a füstgáz kéntelenítésével ol-
dották meg [15] és folyamatban van egy ún. �nedves
technológia� által az Oroszlányi Erõmûben is.

Kevéssé érthetõ ezek után, hogy miért akadályozták
meg � a korábbi megállapodás ellenére, kötbérfizetés
árán is �, hogy a bükkábrányi lignitterület megvásárlója
ott 2x500 MW-os erõmûvet építsen, ami évi 1-1,5 Mt
szénhidrogén-felhasználást helyettesítene?

Az évtizedek során a 90-es évek elejére egy fizikailag
nehezen kielégíthetõ és pénzügyileg nehezen ellátható
energiatermelési és fogyasztási szerkezet jött létre az or-
szágban. A költségek növekedése, fejlesztési források
elégtelensége keltették azt az illúziót, hogy megoldásuk
a villamosáram-termelõ-elosztó rendszer magánkézbe
adása lehet. Ettõl várták a �monopólium� (egyébként
magyar nagyvállalat) �uralmának� megtörését, árcsök-
kenést eredményezõ verseny létrehozását.

Az 1990. évi politikai változás miatt az energiafo-
gyasztás átmenetileg visszaesett. Talán ezért gondolták,
hogy a külföldrõl behívott befektetõket még ösztönözni
is kell. Evégett a velük kötött hosszabb távú áramvásár-
lási szerzõdések áramátvételi áraiban 8%-os eszközará-
nyos nyereséget biztosítottak, mégpedig évenkénti érvé-
nyesítéssel. Az ösztönzés olyan jól sikerült, hogy a nem
költség-, hanem eredményközpontú árképzés révén a
külföldi monopóliumok tulajdonába került erõmûvek
1996 és 2004 közötti adózott nyeresége 160 Mrd Ft, az
áramszolgáltatóké 194 Mrd Ft, vételáruk kétszerese!
Ennek ellenére eddig kevés kezdeményezést mutattak
az áramtermelõ és átviteli egységek bõvítése érdekében.

Hálózati fejlesztéseket 1994 és 2004 között szinte
csak az állami tulajdonban maradt MVMT végzett. 16
db áramátalakító alállomást újítottak fel. Több 400 kV-
os országos és 2 db 400 kV-os határkeresztezõ vezetéket
építettek, utóbbiakat horvát, illetve szlovén összekötte-
tésekkel. A terhelésszabályozás érdekében szekundér
tartalék erõmûvet és 2 gázturbinás, gyorstartalékul szol-
gáló erõmûvet építtettek [16]. A magán � elsõsorban
külföldi � tulajdonosok Csepelen, Dunaújvárosban, Ke-
lenföldön és Debrecenben építtettek villamos áram, il-
letve hõszolgáltató, közepes méretû, gáztüzelésû erõ-
mûveket.
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Ezenkívül számos kiserõmû létesült, fõleg kommu-
nális hõ- és melegvízszolgáltatás céljából, kapcsolt villa-
mosáram-termeléssel, mintegy 600 MW összes teljesít-
ménnyel, természetesen gázüzemmel. A földgázfelhasz-
nálás már a rendszerváltozást és a magánosítást meg-
elõzõ években is növekedett, mind az erõmûvekben,
mind a magánháztartásokban. Jelenleg a kb. 4 millió
magánháztartás közül 2,6 millió a gázfogyasztó.

A privát tulajdonosok szempontjából elõnyös a kis-
erõmû üzemeltetése, mert a kapcsolt villamosáram-ter-
melés révén jó hatásfokkal, olcsón termelt árammegvá-
sárlása az országos hálózat részére kötelezõ, mégpedig
a fogyasztói árnál magasabb, hatósági áron.

Íme az új illúzió: a �gazdaságtalan szénbánya-erõ-
mû�-ket korszerû gázturbina váltja fel. A valóság pedig:
a kiserõmûvek többletgáz igénye rontja a külkereske-
delmi mérleget, a fizetõeszköz értékét, az áram tõlük
való megvásárlása az MVMT-nek (és az állami költség-
vetésnek) veszteséget okoz; a külföldi cég nyeresége az
EU szabályok szerint a fizetési mérleg hiányát növeli
(mert kiviheti � és ki is viszi � az országból); a tervsze-
rûtlenül vonalra adott teljesítmény a villamos rendszer-
ben aszinkronitást, ezáltal szabályozási gondot idéz elõ
(nagyerõmûvek teljesítménycsökkentését, áramimport-
többletet).

A magán áramszolgáltatók a gáz beszerzési árának
emelésére sem érzékenyek. Könnyebben hárítják át a
fogyasztóra, mint egy jobban kézben tartható állami vál-
lalat.

Márpedig egy több éven át tartó gázárnövekedés
biztosra vehetõ, mert a kereslet növekedése � Kína és
India gyors fejlõdésének tulajdoníthatóan � világvi-
szonylatban is nagy.

A földgáz beszerzése � az évi 2-3 Mrd m3 hazai ter-
melés mellett � a fogyasztás 80%-ának mértékéig szov-
jet utódállamokból történik. A MOL az orosz eredetû
földgázt 1994-ben 12, 2004-ben 42 Ft/m3 áron vásárolta.

Ahazai befektetõk valahogyan a gázszolgáltatás ma-
gánosításából is kimaradtak. A regionális gázszolgálta-
tók közül a Gaz de France kettõnek, az E.ON Ruhrgas
hároménak szerezte meg a tulajdonát. Utóbbi tulajdo-
nosa lett a Földgázellátó és a Földgáztároló Vállalat-
nak, sõt az importáló Panrusgáz eddigi magyar tulajdo-
nú 50%-ának. Így a szolgáltatás teljesen a kezébe került.
Az öt hazai gáztárolóban mintegy 3,4 Mrd m3 gáz van.

Illúzió arra gondolni, hogy újabb tárolóval nõ az el-
látás biztonsága, hiszen ezeket is csak orosz forrásból le-
het feltölteni. A nyugati, Baumgarten-Gyõr vezetéken
át is orosz gáz érkezhet, legfeljebb a közvetítés miatt
drágábban. Egyéb lehetõségként Algériából cseppfo-
lyós gáz beszerzését lehet számításba venni. Ennek ha-
jón való szállítási feltételei kialakulatlanok. Adriai kikö-
tõben való fogadásához, tárolásához, áttöltéséhez, to-
vábbításához jelentõs befektetés szükséges.

Az olajtüzelés szerepe a villamos erõmûvekben
csökkenõ, azMVMT felhasználásamérséklõdött. A kõ-
olajlepárlás, finomítás technológiai fejlõdése a közleke-
dési motorok ellátását, a fehéráru-kihozatalt helyezte
elõtérbe. A maradék fûtõolajból szintézisgázt állítanak
elõ, ammónia ésmetanol céljára. Az olefingyártás pedig
az alacsony oktánszámú benzinbõl gyárt vegyipari alap-
anyagot.

Egyébként a villamosáram-termelés sem nõtt a
szükséges mértékben. Emiatt importra is szükségünk
van, az �import-szaldó� negatív. Az árampiacon nem in-
dult meg igazi verseny. 2003-ban a fogyasztók 20-25%-
a élt a szabad szolgáltatóválasztás lehetõségével. Talán
szerencsés is a magyar gazdaság szempontjából, hogy az
esetleges importtöbbletigények nem elégíthetõk ki kor-
látlanul, mert sem a határkeresztezõ kapacitások, sem
az odavezetõ külföldi vonalak nem elegendõk ehhez.

A magyar villamosenergia-rendszernek szüksége
lenne összesenmintegy 2000MWvillamos teljesítmény
megépítésére. A Duna dél-magyarországi szakaszán lé-
tesülhetne egy földgáztüzelésû nagyobb erõmû. Helye
egyelõre távol esik a megfelelõ ellátására alkalmas csõ-
vezetékektõl. Megoldás lenne a �Nabucco�, mely
orosz-török-bolgár-román-magyar-osztrák olajtársasá-
gok együttmûködésével, 3300 km hosszban épülne
meg. Meg lehetne vizsgálni a Mecsek szénterületén
elõforduló metángáz kitermelési és felhasználási lehe-
tõségét is.

A bükkábrányi lignitvagyon jelenleg mûvelt terüle-
térõl a terv szerint 2015-ig szállítana a Mátrai Erõmû-
nek, majd ehhez a félkörben haladó mûveléshez csatla-
kozva egy, a jelenleginél többször nagyobb területen
mintegy 3-4 Gt lignitvagyon állna a megépíthetõ erõmû
rendelkezésére.

A Szombathely melletti Torony jelentõs lignitvagyo-
nának feltárására és erõmûvi hasznosítására már évtize-
dekkel ezelõtt tervek készültek. A mai tüzeléstechni-
kákkal az akkori osztrák-magyar környezetvédelmi ag-
gályok elháríthatók.

A korszerû Márkushegy Bányaüzem élettartama a
csatlakozó bokodi szénvagyon kitermelésével akár
2020-ig is meghosszabbítható, szene a korszerûsített
Oroszlányi Erõmûben gazdaságosan tüzelhetõ.

A�gáz és olaj országa� illúziója következtében elvesz-
tegetett barnaszénvagyon és bányák pótlását jelenthet-
né egy Komárom közelében felépíthetõ feketeszén tü-
zelésû erõmû. A feketeszén beszállítható Dél-
Afrikából, Richards Bay kikötõbõl, esetleg Columbia,
La Cienaga vagy Cartagéna kikötõibõl Fekete tengeri
román, vagy adriai szlovén vagy horvát kikötõk egyiké-
be. Ezen szenek ára, hajóba rakva, 45-55 USD/t, a ten-
geri szállítás 12-15 USD/t. Az európai szállítás akár az
Aldunán hajón vagy az Adriáról vasúton történhet. A
beszállítás, átrakások, nagyméretû hajórakomány ese-
tén az elszállításig történõ tárolás költsége a beszerzési
árat 1,8-2,2szeresére növelheti.

A Paksi Atomerõmû nélkülözhetetlen az ország
energiaellátásában, normális üzemmenet esetén az
áramtermelés 40%-át biztosítja. Élettartamának meg-

év 1992 2000 2003 2004
Mrd m3 11,4 12,3 13,0 15,0

A földgázfogyasztás alakulása Magyarországon
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DR. GRÁF KÁLMÁN politológiai és jogi doktor, okleveles gazdaságtervezõ, vállalkozásszervezési mûszaki szakértõ.
1950-1961-ig a Pusztavámi Szénbányák tervezési és üzemgazdasági vezetõje. Ezt követõen a Nehézipari
Minisztériumban fõelõadó, majd a szénbányászat iparági irányító szerveinél (egyesülések, központ, országos tröszt) volt
osztályvezetõ, 1985-ben történt nyugdíjazásáig. Szerepe volt a szénbányászatra vonatkozó speciális állami gazdasági
szabályozás kialakításában, továbbá a vállalati tervezés és irányítás módszereinek tökéletesítésében. 1985 és 2005 között
több bányászati és energetikai vállalatnál szakértõként mûködött.

növelése mindenképpen indokolt lenne. Bõvítése ellen
szól, hogy az atomhulladék � mely a jelenlegi méreté-
ben is 15136 elhasználandó fûtõelemet jelent � végleges
elhelyezése hazánkban (is) megoldatlan. Pakson átme-
netileg mintegy ötezer db helyezhetõ el. Kis és közepes
radioaktív hulladéktároló a Bátaapáti gránit képzõd-
ményben rendelkezésre áll. Az atomerõmû nyereségé-
bõl évente 20 Mrd Ft körüli összegekkel feltöltött nuk-
leáris alap terhére évtizedek óta több szakértõ vállalko-
zás tartja fennmagát, ellentétes érveket szolgáltatva egy
nagy aktivitású hulladékok elhelyezésére alkalmas táro-
ló kijelölésére. Kedvezõ megoldásnak látszik a Ny-me-
cseki antiklinális központjában elhelyezkedõ, �bodai
aleurolit� elnevezésû permi üledék. Ez bányászatilag
megkutatott és az uránbánya üregeibõl megközelíthetõ
formáció, 1000 m mélységben [17].

A megújuló energiaforrások kihasználását az EU és
hazai szervezetek szorgalmazzák. Kérdés, nem illúzió-e a
hazai villamosáram-termelés 30%-ának ezekbõl való fe-
dezését 2030-ra elõirányozni? A szélerõmûvek beruhá-
zásigényesek és a hazai széljárások mellett � egyes véle-
mények szerint � akár teljesítményük 70-80%-ának
megfelelõ tartalékra van szükségük, hogy az ellátásban
ne okozzanak teljesítményhiányt. A szélerõmû építésre
ajánlkozók e kiegészítõ befektetést nem veszik számí-
tásba.

Az erdei rönkfát illúzió biomasszának és gazdaságos-
nak minõsíteni. Máris négy erõmû gõzkazánjában tü-
zelik. Hasznos lenne a mezõgazdasági és ipari mellék-
termékek és hulladékok: rõzse, hulladékfa, szalma, ku-
koricacsutka és szár, szõlõvenyige, fûrészpor, gyalufor-
gács tüzelése, akár ipari méretekben is. Eddig nem ké-
szültek megalapozott számítások arra nézve, hogy egy,
pl. a pécsi fatüzeléses erõmû 185 t/h teljesítményû gõz-
kazánjának folyamatos ellátásához mekkora területrõl
és költséggel kellene összegyûjteni és beszállítani az
effajta tüzelõanyagot. Elõnyösnek látszik viszont a szó-
ban lévõ melléktermékeknek kisebb körzetekben való
összegyûjtése és � már létezõ � nagynyomású sajtolóval
háztartási �biobriketté� való feldolgozása. Erre koráb-
ban üzemszerû kísérletek is történtek [18].

Újabban �energiafû� termesztését ajánlják tüzelés-
re. Egy 100 MW teljesítményû erõmû ellátásához
argentin-brazil méretû, monokulturális �latifundiumok-
ban� néhány traktoros alkalmazásával kétségtelenül
nagy termelékenység lenne elérhetõ, de ki tartaná el ez-
után az érintett környék mezõgazdálkodó lakosságát?

Végsõ megállapítás talán az lehetne, hogy az ország
szuverenitása megtartásának egyik biztosítéka, hogy az
állam meghatározó befolyással rendelkezzék az ásvány-
vagyonok kitermelése, az energiahordozók � különösen

a hasadó anyag � átalakítása és a fogyasztókhoz juttatá-
sa területén. Szükséges ehhez a hazai erõforrások éssze-
rû igénybevétele és a kiegészítõ import �komparatív
elõnyöket� biztosító és a gazdaság teherbírását figye-
lembe vevõ aránya.

Remélhetõleg, egy normális és hosszú távon is gazda-
ságos energiaszerkezet és felhasználás létrejöttére számíta-
ni nem illúzió!
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