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Dr. Gál István, a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége  

Energiatagozata titkárának véleményei és javaslatai  

a GTTSZ 2012. október 25-én megrendezett  

„Fenntarthatóság, hatékonyság, takarékosság” című országos energiakonferenciáján  

elhangzott javaslatok, észrevételek figyelembevételével 

 

Az előadások bemutatták a „Nemzeti Energiastratégia 2030„-ban megfogalmazottakat és az 

abban előírt „Cselekvési Terv”-ben szereplő erőmű-fejlesztési terv koncepcióját..  

 

Az előadások bemutatták, hogy a világ, az USA és Németország  energiamixe 41-43 %-ban 

szénre, hazai erőforrásra van tervezve. A magyar stratégia célkitűzéseiben az szerepel, hogy a 

fő cél a „ függetlenedés az energiafüggőségtől” a 2030-as energiamixben  a szén aránya 14 %-

ról 5  illetve 0 %-ra csökken, ami azt jelenti, hogy az import -, és a zöld arány is nő. A 

tervezet tény számai szemben mennek a stratégiában kitűzött célokkal, emellett szemben 

megy a világ tendenciájával. A stratégia  elviekben az „Atom – szén - zöld” energiamix  

koncepciót preferálja. A konferencia egyetért a koncepcióval,azonban az arányokat az 

igénybe vehető  hazai természeti erőforrások alapján kell meghatározni.    

 

Alapvető tézisként megfogalmazható: 

1. Az import szénhidrogének ára jövőben növekedni fog. A termelési helyek távolabb 

kerülnek, a vezetékek elöregedtek. Az új termelési projektek költségesek, forrásuk 

bizonytalan. Minden import nemzetellenes,  mert az exportáló országban létesít 

munkahelyet, az exportáló ország költségvetését növeli, a nemzetgazdaság 

számára hátrányos, a hazai külkereskedelmi mérleget rontja. 

2. Minden országnak  a saját természeti   adottságait , energia termeléshez szükséges  

lelőhelyeinek az ismeretében, önállóan kell  meghatározni az ország energia termelési 

stratégiáját.     

      3. A stratégia  sajnos azt is sugallja, hogy az állam nem akar mint beruházó semmilyen     

           formában résztvenni a tervezett erőművek építésében. Feladatát, csak mint a  befektetői    

           környezet szabályozásában határozza meg  (vagyis a befektető olyan erőművet épít  

           amilyet akar). A Konferencia javasolja, hogy az építendő erőművekben az állam  

           legalább 50+ 1 %-ban tulajdonosi hányadot szerezzen.   

3. A  hazai 17 %-os CO2 csökkentési terv hátrányosan  érinti a nemzetgazdaságot  (és 

még el is adják). Figyelembe véve távolkelti országok, a fejlődő országok CO2 

kibocsátását,  a magyar vállalás túlzott és hátrányos. Az ez irányú tudományos 

kutatások vitatják a CO2 mint közellenség szerepét a légköri felmelegedésben, 

szerintük az EU CO2 kereskedése  egy pénzügyi lobbi  érdeke.    

 

Az  energiamix arányainak meghatározásához szükséges megismerni a  tervezett „atom szén- 

zöld ” stratégiához a rendelkezésre álló hazai természeti erőforrásokat. 

 

Atomerőmű: Az Országgyűlés már elfogadta a paksi blokkok élettartam meghosszabbítását. 

A fűtőelem import beszerzésű. 

A mecseki  uránbányát bezárták a uránkutatást jelenleg külföldi érdekeltségű cég végzi. 

Komoly probléma, hogy a nagy aktivitású kiégett fűtőelemek tárolása jelenleg nincs 

megoldva. 

Az erőmű állami tulajdonban van jelentős költségvetési bevételt jelent és a legolcsóbban 

termeli a villamos áramot  (2011-ben 11,56 ft/Kwh ). 

A Konferencia egyetért az atomerőmű tervezett élettartam meghosszabbításával.  
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Széntüzelésű erőművek A legjelentősebb energia forrás hazánkban a szén illetve a lignit. A 

hazai lignitvagyon 4,5 milliárd tonna, a barnakőszén vagyon is 2,2 millió tonna. Egy 

1000MW-os lignitre épülő  erőmű lignit igény 45-50 évre 400 millió tonna, és ennek már 

most többszöröse , bányatelekkel lefedetten áll rendelkezésre. Ezzel szemben  jelenlegi 440 

MW-os erőmű a 2030-as energiamixben csökkenő tendenciával van figyelembe véve.  

A  barnakőszén bázison üzemelő állami tulajdonban lévő Vértesi Erőmű Zrt a tervek szerint a 

termelését 2014-ben befejezi, pedig a már most megismert és nyilvántartott vagyon még 

2018-as termelést is tudna biztosítani. 

A hazai lignit-, barna-,  és feketekőszén vagyon lehetővé tenné akár 2000 MW teljesítményű 

erőművek építését  kiváltva ezzel a gázimportot. Az EU CO2 hisztériáját is figyelembe véve a 

CO2 földalatti tárolás is már megoldható. 

A Konferencia javasolja  a szenes erőművek építésének a  lehetőségeit  a cselekvési tervbe 

beépíteni.     

         

A megújuló energia termelési lehetőségei 

A hazai folyók energetikai lehetőségei  

A stratégiából teljes egészében kimaradt a folyók  energetikai, árvízvédelmi, hajózási  

lehetőségeinek a kihasználása. A politika számára szinte tabu a  vízlépcsők- és szivattyús 

tározó építése. A hazai  vizeink fokozottabb igénybevételét javasolja a a Konferencia a 

cselevési tervbe beépíteni. 

          

A geotermális energia elsősorban fűtési célú fokozottabb felhasználásával  az energia igényt  

lehetne csökkenteni A nagyobb  állami szerepvállalással javasolja a konferencia a  

geotermális energia kihasználásának a  növelését. 

    

Bioenergia A lakossági fogyasztók gáztüzelésre történő átállásával egyrészt a lakosság  

fogyasztásban, a mezőgazdaságban , az   állattartásban , az erdőgazdaságban nagy 

mennyiségű   éghető hulladék  keletkezik. Regionálisan épített kisebb bio tüzelésű 

kiserőművek államilag támogatott építését a Konferencia javasolja. 

     

A szélkerekek fokozottabb igénybevételét csak   a szabályozó rendszer  kiépítése után  pl. 

víztározós  erőművek építése után célszerű növelni 

       

A megújuló erőforrásokat  a jelentős  költségvetési támogatása miatt   a nehéz gazdasági 

helyzetet figyelembe véve jelenleg nem célszerű növelni illetve  el kell érni a piaci alapú  

és nem államilag támogatott megújuló erőforrások igénybevételét. 

A Konferencia egyetért az energiahatékonysági és a tudatos energiafogyasztási célokkal  

és fokozottabb állami szerepvállalást (TV , sajtó) javasol.  

 

A  Konferencia egyetért  a „Nemzeti Energiastratégia 2030„-ban megfogalmazott, 

függetlenedés az energiafüggőségtől” szlogennel, de sajnos   az anyagban ennek éppen az 

ellenkezője szerepel. 

 

Az erőmű építésének alternatíváját várjuk a „Cselekvési Terv„-ben. A tételes erőmű 

építési koncepcióban a fokozottabb állami szerepvállalás mellett, a hazai természeti 

erőforrások (szén , lignit, víz, bio)  kihasználását javasolja a Konferencia  figyelembe 

venni.     
                                                                                                                          Dr Gál István 

                                                                                                           okleveles bányamérnök, kandidátus 

                                                                                                                címzetes egyetemi docens 

                                                                                                         a GTTSZ Energiatagozatának titkára  


