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Fejben dől el

Azzal minden energetikai szakember tisztá-
ban van, hogy a Bős-Nagymarosi Vízlépcső, 
valamint lignitmezőink megvalósítása, illetve 
kihasználása rendkívül rentábilis lenne, és a 
környezetvédelem szempontjából is lehetne 
optimális megoldást találni. Ezzel szemben 
az ország aktuális vezetése a rendszerváltás 
óta az import földgáz, illetve manapság az 
önerejéből soha meg nem térülő megújulók 
mellett teszi le a voksát. Ez persze érthető 
bizonyos szempontból: a BNV tönkretenné 
a Szigetközt, a szénerőművek pedig tele-
okádják a levegőt kosszal – ezt halljuk a 
közmédiából 20 éve, így a víz és a szén pre-
ferálása népszerűtlen lenne, márpedig egy 
politikus számára a népszerűség elsőrendű, 
de legalábbis nem elhanyagolható.

De mikor, ha nem most? Akkor, amikor 
a válság minden más szempontot háttérbe 
szorít, nem lehetne-e a rentábilis megoldá-
sokhoz nyúlni, némi pozitív kommunikáció-
val megtoldva? A közmédia nem fogja fel-
kapni a hírt, hogy a szén és a víz mégsem 
sátántól való, mert a jó hír mindig kevésbé 
jól tálalható; nekik katasztrófa, veszély és 
pánik kell. De egy állami kampány – ami-
hez a szakma már minden energetikai érvet 
megadott – segíthetne.

Lesz olyan államférfi Magyarországon, 
aki lép?

Veresegyházi Béla
lapigazgató
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Horn János

Miért nem épült, épül új hazai lignitbázisú erőmű? 
Avagy miért növekszik hazai energiaimportunk, ami rontja nemzetgazdasági eredményünket?

A világon, figyelembe véve az egyes országokban előírt környe-
zetvédelmi előírásokat is, egyre több nemzetközi konfliktus oka 
a nyersanyagok és energiahordozók hiánya. Szerencsére ha-
zánkban ezek hatása tartósan még nem jelentkezett, de további 
hibás döntések esetén megjelenhet.

Mi a magyar valóság? Hazánk primer energiaimport-függősége közel 
80%-os, ugyanis a Paksi Atomerőmű Zrt. is import ásványi nyers-
anyagból gyártott fűtőelemmel működik. Ennek csökkentése minden 
szempontból kiemelt feladat, teljesítésének feltétele, hogy legyen a 
környezetvédelmi szempontoknak megfelelően gazdaságosan kitermel-
hető, egyéb nemzetgazdasági előnyöket is biztosító (pl. energetikai im-
portcsökkentés, foglalkoztatás, állami bevételek növekedése stb.) hazai 
ásványi nyersanyagvagyon, és természetesen befektető, aki garanciát 
lát arra, hogy a befektetése megtérül.

Arra a kérdésre, hogy hazánkban ez a feltételrendszer teljesíthe-
tő-e, a válasz: IGEN! Ennek a feltételrendszernek megfelel például az 
észak-magyarországi lignitvagyon, de ezt sokan elhallgatják, félrema-
gyarázzák, ennek számtalan példáját lehet felsorolni. Az egyik szakmai 
lapban azt olvashatjuk, hogy Magyarország természeti erőforrásokban 
szegény, egy másik szakmai lapban, hogy a megújuló energiaforrások-
ból előállított villamos energia ára 10%-kal magasabb, mint a fosszilis 
energiaforrásokból előállítottaké (mindkét állítás hamis).

A kérdés nem új keletű, hiszen már az 1990-es évek második fe-
lében mondták (nemcsak) a bányászati szakemberek, hogy a hazai 
természeti kincsek kiaknázásának drasztikus visszafogása – az import 
olcsóságára hivatkozva – közgazdaságilag sem megalapozott, és az im-
port növekedése több iparág tönkremenetelét, több tízezer ember mun-
kahelyének elvesztését, emellett további súlyos nemzetgazdasági káro-
kat fog okozni. Az elmúlt évek – sajnos nagyon hamar – bebizonyították 
a tézisek valóságtartamát. Az olcsó nyersanyag- és energiaellátás ideje 
lejárt, és a költségek állandó növekedése várható, mert

•  a globális kereslet következtében az európai ipar egyre nehe-
zebben jut a termeléshez elengedhetetlenül nélkülözhetetlen nyers-
anyagokhoz,

•  az ásványi nyersanyagok értéke folyamatosan emelkedik, ami a 
lakosság növekedése – nem egyforma a kontinenseken belül az arány 
– miatt a továbbiakban is gyorsan emelkedni fog. A népesség várható 
növekedését mutatja az 1. és 2. ábra. A World Energy Outlook 2011. 
évi kiadványa szerint a népességnövekedés a gazdaságilag legelmara-
dottabb régiókban lesz a legnagyobb mértékű (pl. Afrikában 70%-kal 
nő a népesség, vagy Indiában 2009-ben 1155 millió, 2035-ben 1511 
millió ember fog élni),

•  a Földön a nyersanyagok nem egyenlő arányban oszlanak el, így 
egy adott ország a földrajzi helyzetéből fakadóan egy másik ország 
nyersanyag-juttatásától függő helyzetbe kerülhet (ez nevezhető geo-
politikai helyzetből fakadó természeti erőforrás-hiánynak).

A fentiek azt igazolják, hogy az ellátás nem egyszerűen gazdasági, 
hanem biztonságpolitikai, hatalmi és politikai kérdés is, melynek leg-
fontosabb eleme a termelés és az import helyes arányának megterem-
tése. Ez különösen igaz az energetikai természeti erőforrásokra. Nem 
véletlen, hogy neves tudósok (pl. Ludwig Bolztmann, 1844-1906, vagy 
Richard Smaelly, 1943-2005) is már régen állást foglaltak ebben a kér-
désben. Ezért napjaink egyik legfontosabb stratégiai kérdése nemcsak 
hazánkban, hanem az egész világon az emberiség nyersanyagokkal 
való ellátása, azaz a gazdaság és a társadalom működéséhez szükséges 
természeti erőforrások biztosítása.

Az Európai Unió tagállamainak – hazánknak kiemelkedően – igen 
magas az energetikai importfüggősége, és ez az arány, ha nem teszünk 
ellene, a következő években növekedni fog. A szénhidrogének ára 
emelkedik. Ez szinte természetes, ugyanis a fő beszerzési forrás (a volt 
Szovjetunió tagállamai) termelése mind távolabbi lelőhelyekről, nehe-
zebb földtani és terepi viszonyok között fog megtörténni. Napjainkra az 
európai ellátásbiztonság több irányból veszélyeztetett, többdimenziós 
lett, amelyet az oroszországi gáz- és a közel-keleti olajszállítmányoktól 
való függőség jellemez. Veszélyt jelenthet az energiaépítmények terro-
ristáktól való fenyegetettsége, továbbá az utóbbi két évtized alacsony 
mértékű beruházásai következtében az olajfinomítók, erőművek, veze-
tékek elöregedése. A földgázimport egyetlen szállítási útvonalon érke-
zik. Ennek kockázatára figyelmeztetett már 2006-ban a földgázszállítás 
két esetben történő leállítása. Nem véletlen Putyin elnök mondata az 
energetikai csúcson, amely szerint „nem engedhetjük meg, hogy az 
egész gazdaság egyetlen energiahordozón alapuljon… A kapacitáshiány 
felszámolása szén- és atomerőművekkel lehetséges… Az pedig, hogy a 
megújulókból termelt energia lényegesen csökkentheti a fosszilis ener-
giahordozókból termelt mennyiséget, irreális elképzelés.”

A meg nem újuló energetikai természeti 
erőforrások ásványvagyon-oldala
Jelen írásomban – melynek célja a valóság megismertetése az újság ol-
vasóival – csak az észak-magyarországi lignitvagyon kérdésével foglal-
kozom, ugyanis mind a toronyi lignitvagyonra (bár az 1980-as években 
a magyar és osztrák illetékes tárcák tárgyaltak e témában, és szám-
talan szakmai tanulmány készült), mind a hazai egyéb szenekre épülő 
erőművek építésének reális esélye – sajnos – pillanatnyilag kisebb.

Első történés
Már az 1970-es években felmerült újabb erőmű építésének a terve az 
észak-magyarországi lignitvagyonra (Bükkábrány). 1980-ban a hazai 
kitermelhető lignitvagyon az ásványvagyon-mérlegben már közel 3500 
millió tonna volt (akkor még a Mátraaljai Szénbányáknál szerepelt a ha-
zai összes lignitvagyon, amelynek legnagyobb termelése évi 7,1 millió 
tonna volt). Mostanra már kutathatók korábban szigorúan titkos minő-
sítésű anyagok, amelyekből számos – talán sokak által még most sem 
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ismert – tény látott napvilágot. E sorok írója sok időt fordított döntő-
en az „eocén” programmal összefüggő levéltári anyagok kutatására. 
Az ezzel kapcsolatos háromkötetes összeállításom a soproni Központi 
Bányászati Múzeumban és a Magyar Állami Földtani Intézet könyvtárá-
ban megtalálható. A kutatómunka során számtalan korábban titkosnak 
minősített, a ligniterőművel kapcsolatos most már kutatható anyagot 
találtam.

1973-ban az MSZMP Gazdaságpolitikai Bizottságához benyúj-
tott előterjesztésben a következő szerepelt: „Folyamatban van a 
bükkábrányi erőmű és külfejtés beruházási javaslatainak előkészíté-
se, a felmerülő környezetvédelmi és egyéb problémák tisztázása, úgy, 
hogy szükség esetén az erőmű első gépegysége az 1980-as évek ele-
jén üzembe léphessen.” „A hazai irányítás céljából a tíz szénbányászati 
vállalatot felölelő szénbányászati trösztöt indokolt létrehozni…” „Sem a 
szénbányászat és a villamos ipar egészének, sem egyes vállalatainak az 
összevonása nem célszerű.”

Ezt követően az események felgyorsultak, a leglényegesebbek ezek 
közül a teljesség igénye nélkül:

Még abban az évben az MSZMP Gazdaságpolitikai Osztálya konk-
rét javaslatot tett a szénbányászat irányítási problémáinak rendezé-
sére budapesti székhellyel. Az Országos Tervhivatal 1974 márciusában 
0094/I/74. számú előterjesztésében többek között az alábbiakat írta: 
„a szovjet import (olaj) 3 millió tonnával csökken, és még nem működik 
sem az Adriai-, sem az Orenburgi-vezeték, így az ipar 4,5%-ra becsült 
energetikai többletigényének kielégítéséhez a Bükki Energetikai Kombi-
nát megépítését tartják szükségesnek.” 1974 májusában a 00162/I/74. 
számú  anyagában az Országos Tervhivatal már azt írja, hogy „meg-
kezdjük a bükkábrányi külszíni lignitbánya létesítését.”

A Gazdasági Bizottság 1975. május 13-ai ülésén rögzítette azt is, 
hogy előnyt biztosít a bükkábrányi erőműnek (1000-1200 MW, 1983-
1986-os belépéssel) a Dunántúlra tervezett programmal szemben. 
1975 szeptemberében a Nehézipari Minisztérium Energiagazdálkodási 
Hatósága V. ülésének emlékeztetőjében többek között szerepel, hogy 
a mélyműveléses szénbányászatra mondják ki a mányi bánya 1979. 
évi indítását, Nagyegyháza és Lencsehegy mellett. Az eddig elvesztett 
idő miatt bizonyos feszültségek vannak, amelyek azonban feloldhatók 
a kutatások fokozásával, amihez a megye minden segítséget megad. 
Talán ennek „eredménye”, hogy az 1975. október 21-ei magyar–szov-
jet miniszterelnöki megbeszélésen a bükkábrányi külfejtés és hőerőmű 
kérdése lekerült a napirendről. Egy héttel később a magyar nehézipari 
miniszter a szovjet szénbányászati miniszterrel folytatott tárgyalásán 

a Bicske környéki gyűjtőerőműhöz tervezett négy új bánya megépíté-
séhez kért segítséget. A szovjet miniszter jelezte, hogy négy új bánya 
megnyitása egy tervperióduson belül nem kis feladat, annál is inkább, 
mert a magyar féltől kapott információ szerint a tervezett munkák állá-
sa csak két bányánál teszi lehetővé a kivitelezési munkák megkezdését. 
Sajnos sem a miniszterelnöki, sem a miniszteri tárgyalásról semmilyen 
írott anyagot a levéltárban nem találtam.

A Minisztertanács 1976. június 14-én úgy határozott, hogy a négy új 
bányaüzem létesítése előzze meg a bükkábrányi hőerőmű és külfejtés 
megvalósítását, amit az ÁTB 5071/1976. határozatában jóváhagyott.

A politikai változások következtében érdemibbé vált az Ország-
gyűlés tevékenysége, és a korábbi házszabály módosítása kifejezetten 
a szakmai képviselet megjelenése irányába hatott. 1989 elején sorra 
alakultak a különböző, jó értelemben vett lobbycsoportok, másodiknak 
a „Bányászati és Energetikai csoport”, melynek elnöke dr. Juratovics 
Aladár lett.

1989. I. negyedévében a Kormány szándéknyilatkozata alapján, a 
Bányászati Egyesülés koordinálásával a Világbank Energetikai Divíziója 
európai részlegének, valamint  a Központi Bányászati Fejlesztési Inté-
zet és nyolc szénbányavállalat közel száz szakemberének bevonásával 
elkészült „A szénbányászat szerkezetátalakítási programjavaslata” című 
tanulmány, amely a Bányászati és Kohászati Lapok „BÁNYÁSZAT” 1990. 
június havi 6. számának (353-428. oldalain ) olvasható.

1989. II. negyedévében az Ipari Minisztérium benyújtotta az ener-
giapolitikai koncepciót, amit a Minisztertanács 1989. november 16-án 
tárgyalt meg. A közel 80 oldalas anyag 5 fő fejezetet tartalmazott az 
energiafelhasználás racionalizálásáról és a szénbányászat, a szénhidro-
génipar, a villamosenergia-ipar hosszú távú fejlesztésének fő irányairól. 
Az anyagról megjelent minisztertanácsi titkos határozat, „Az energia-
politikai koncepció fő irányai” 11 pontban fogalmazta meg a feladato-
kat. A 8. pont szerint „A soron következő alaperőmű előkészítő munkáit 
mindkét erőműtípusra (lignit, atom) vállalati hatáskörben folytatni kell. 
Ennek keretében kell tisztázni a létesítési sorrendet, és pontosítani az 
üzembe helyezés várható időpontját. Határidő: 1992. június 30., fele-
lős: ipari miniszter”. A 10. pont a szénbányászat szerkezetének átalakí-
tásáról és szervezeti rendszerének módosításáról szólt, 1990. március 
30-i dátummal. Az anyagot az Országgyűlés elé kívánták terjeszteni.

Az anyagban már az is szerepelt, hogy az 5 millió t/év lignitterme-
lést az ezredfordulóra 8-9 millió t/évre kell megemelni, míg a mélymű-
veléses szénbányászatnál a 15 millió t/év termelést 11-12 millió t/évre 
kell csökkenteni. Az anyagban szerepelt egy 1200 MW-os bükkábrányi 
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erőmű építésének lehetősége is, 1988-as árakon 65 milliárd forint + 20 
milliárd forint bányászati fejlesztési összeggel.

A Minisztertanács anyagát az Országgyűlés nem vette napirendjé-
be, ezért Dr. Juratovics Aladár, mint a Bányászati és Energetikai Csoport 
elnöke 1990. március 1-jei dátummal keltezett levéllel kereste meg a 
Magyar Köztársaság Országgyűlésének megbízott elnökét, amelyben 
felvázolta a bányászat és energetika területén fennálló problémákat. A 
levél tartalma számos szakmai szervezettel folytatott tárgyalás eredmé-
nye volt, ami felhívta a figyelmet az ágazatban jelenlévő problémákra.

A szénbányászati vállalatok és a velük szoros kapcsolatban álló cé-
gek összefogtak, és 1991. október 11-én létrehozták a Bükki Energe-
tikai Kombinát Alapítványt 14 627 ezer Ft + 11 554 DEM tőkével (az 
alapítók között szerepelt a Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövet-
sége, és a Kuratórium tagja volt e sorok írója is).

Az alapítók az Alapító Okiratban meggyőződéssel vállalták, hogy a 
magyar társadalomnak, a jövő nemzedékének alapvető érdeke az ak-
kori lehetséges energetikai importhoz viszonyítva olcsóbb, gazdaságos, 
környezetbarát villamosenergia-termelés az ezredfordulón túl is, maxi-
málisan igénybe véve ehhez a hazai nyersanyagbázist, szakmakultúrát 
és a munkaerőt.

Az Alapítvány számtalan nemzetközi konferenciát tartott, és igen 
sok szakmai anyagot készített, készíttetett. Már az első kuratóriumi 
ülésen megfogalmazódtak a legfontosabb feladatok, melyek szerint az 
Alapítvány célja döntés-előkészítő feladatok elvégzésének elősegítése: 
az energiaellátás biztonságának biztosítása, a környezetvédelmi, te-
rületfejlesztési, foglalkoztatáspolitikai kérdéseket figyelembe vevő ta-
nulmányok készítése, konferenciák szervezése, szakszerű információk 
terjesztése. Az ülésen megfogalmazódott, hogy miután az Alapítvány 
külső anyagi támogatásra nem számíthat, a működése maximum 6-8 
évig tarthat.

Az elvégzett munkák a teljesség igénye nélkül:

• 1991-ben készült az első összefoglaló tanulmány „A bükkábrányi 
lignit-külfejtés és erőmű megvalósítási lehetőségének feltételrendszeré-
ről” címen.

• 1991-ben több száz példányban elkészült az első népszerű fogal-
mazású kétoldalas propagandaanyag „Lignitre épüljön az új alaperőmű” 
címen, ami az ország minden részébe eljutott.

• 1991-ben számtalan lignitfórum megtartása Gyöngyösön és Bükk-
ábrányban, melyen Heves és Borsod megyei vezetők, országgyűlési kép-
viselők, az érintett területek polgármesterei, környezetvédelmi, bányá-
szati és energetikai szakemberek vettek részt.

• 1992. január 23-24. Nemzetközi konferencia 32 külföldi és közel 
100 hazai résztvevővel (állásfoglalás a ligniterőmű mellett, az előadások 
kiadvány formájában is megjelentek).

• A „Közhasznú elemzés a magyarországi lignitvagyon hasznosításá-
ra” c. tanulmány (1993) tíz változatot mutatott be, melyek fő fejezetei: 
a lignitlelőhelyek földtani viszonyai, a külfejtéses technológia és bánya-
művelés, a komplex környezeti hatások ismertetése; az erőműi berende-
zések megválasztása; a blokknagyságok optimalizálása, a kéntelenítés 

Nyersanyag
Kitermelhető vagyon 

2011. I. 1.
millió tonna

Termelés 2011-ben
millió tonna

Kőolaj 48,2 0,7

Földgáz összesen
 - ebből hagyományos
 - ebből nem hagyományos

2414,6
139,8

2274,8

3,1
2,35
0,0

Fekete kőszén 1915,9 0

Barnakőszén 2242,9 0,91

Lignit 4347,7 8,203

(x) 1000 m3 gáz = 1 tonna.
(Forrás: MBFH)
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vizsgálata; a tüzeléstechnika vizsgálata; a kéntelenítés során keletkező 
gipsz felhasználása és elhelyezése.

Ezen időszakban készült Dr. Faller Gusztáv, Dr. Simon Kálmán és Dr. 
Tóth Miklós „A hazai lignitbázisra és a hasadóanyagra létesíthető alaperő-
mű azonos alapú összehasonlítása” című tanulmánya, amit az Alapítvány 
rendelkezésére bocsátották. Ezt a tanulmányt az Alapítvány szakmai 
anyagokhoz felhasználta.

• „A külfejtéses szénbányászat és a széntüzelésű erőművek isme-
retterjesztő bemutatása, különös tekintettel a bükki lignit-előfordulás 
erőművi célú felhasználása” című (1993-1994), 259 oldalas anyag. Az 
ebből készült 18 oldalas ismeretterjesztő kivonatot az Alapítvány igen 
széles körben (kormányzat, szakma, önkormányzatok, társadalom) te-
rítette.

• Az „Erőművi hulladékok környezetbarát elhelyezése a bükki külfej-
tés területén” című tanulmány (1994-1995) részletesen mutatta be a le-
hetőségeket, és ennek keretében a Rajna-menti nagy német külfejtések 
mellé telepített erőművek 7,5-8,0 millió t hulladékának környezetbarát 
elhelyezését.

Sajnos a Kuratórium „jóslata” bevált, az Alapítvány pénze elfogyott, 
és 1999-ben befejezte munkáját. Szerencsére öt szakember (Csizmadia 
Lajos, Karacs Imre, Sőregi Zsolt, Dr. Szabó Imre és Varga József) három 
kötetben összeállította a „Lignit közlemények gyűjteménye 1950-1995” 
című anyagot. Ezek többek között a Miskolci Egyetemen, a Magyar Ál-
lami Földtani Intézetben, a soproni Központi Bányászati Múzeumban is 
megtalálhatók.

Az első történés összefoglalásaként – mint akkor a Központi Földtani 
Hivatalban dolgozó –, úgy ítélem, gondolom, hogy mind a földtani, mind 
a bányászati szakemberek tudásuk legjavát adták, a kialakult helyzet 
kizárólag az akkori politikai vezetés „eredményének” tudható be.

Második történés
1995-ben az RWE-vel megkötött privatizációs szerződést az akkori kor-
mányzat felmondta, és az állam 30 millió dollárt bukott (ha megépül 
egy 2×400 MW-os erőmű, akkor egymilliárd köbméter gázt tudott volna 
kiváltani). Ezen történés bizonyára egy önálló tanulmányt érdemelne.

Harmadik történés
A 2004/156/EK sz. határozat szerint a fosszilis tüzelőanyagot felhasználó 
villamosenergia-termelők szén-dioxidot csak engedély birtokában bo-
csáthatnak ki. Az egyes vállalkozások részére díjmentesen allokált kvó-
ták mennyiségét a Kormány a Nemzeti Kiosztási Tervben határozza meg.

A Bányászati Ágazati Párbeszéd Bizottság (BÁPB) 2004. május 20-i 
és 2004. július 16-i ülésén megtárgyalta és állásfoglalásban rögzítette, 
hogy milyen veszélyekkel jár a hibásan megállapított mennyiség. Sajnos, 
eredménytelenül.

Ezt a kérdést az MSZOSZ Szövetségi Tanácsának 2004. október 24-i 
ülésén, amelyen Gyurcsány Ferenc miniszterelnök is részt vett, Rabi Fe-
renc ismételten felvetette. Ennek eredménye volt a BÁPB 2004. október 
26-i ülése, melyen három tárcától államtitkárok vettek részt. Sajnos ez a 
tárgyalás sem hozott pozitív eredményt.

2006. november 16-án a Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszer-
vezete (BDSZ) a Mátrai Erőmű Zrt. (ME Zrt.) meghívására kihelyezett 
munkavédelmi ülést tartott, amelyen megjelent Marcus Kosma, az ME 
Zrt. igazgatóságának elnökhelyettese, Dr. Esztó Péter, a Magyar Bányá-
szati Hivatal és Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke, valamint Bóna Róbert, az ME 
Zrt. visontai bányaüzemének, és Mata Tibor, a bükkábrányi bányaüzemé-
nek igazgatója is. Itt mintegy 40 fő (ezen az ülésen e sorok írója is részt 
vett ) előtt Marcus Kosma jelentette be a már nagyon régen várt döntést 

arról, hogy 700-800 milliós EU-beruházással új 400 MW-os erőművet 
építenek a peremfeltételek teljesülése esetén.

Sajnos több évtized után újabb kormányzati hiba történt. A Magyar 
Köztársaság kormánya a brüsszeli beadás utolsó napján (2007. január 
17.) tárgyalta meg a „Nemzeti Kiosztási Terv 2008-2013” című anyagot 
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) előterjesztésében. 
A BDSZ már a kormányülés előtt tájékoztatást kapott arról, hogy az 
előterjesztés súlyosan érinti nem csak az ország még működő barna-
kőszén- és lignitbányáit, de más szakmai ágazatokat is. Ezért azonnal 
írásban kereste meg az érdekelt kormánytagokat, és kezdeményezte a 
BÁPB összehívását. A BÁPB 2007. február 2-án tartotta meg ülését, me-
lyen az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottságának alelnöke, 
a KvVM, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM), a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium, a Társadalmi Párbeszéd Központ, a BÁPB két 
oldalának tagjain kívül meghívottként az építőanyagipar szakemberei is 
részt vettek. Az ülésen − a KvVM képviselőjén kívül − egyetértés alakult ki 
abban, hogy sajnos a kiküldött anyag számtalan egyeztetési lépcsőfokot 
kihagyott, és az alulméretezett kvótaigény több ágazatot nehéz helyzet-
be hoz. A működést, a versenyképességet rontó kvótahiány megkérdő-
jelezi a már betervezett fejlesztések megvalósíthatóságát, és ez további 
munkahelyek elvesztését okozza.

A beadott – alulméretezett – számokat Brüsszelben további 12,4%-
kal csökkentették. A 2007. június 27-i BÁPB ülésen már nyilvánvalóvá 
vált, hogy az RWE etikai kódexe − amely nem csak Magyarországra vo-
natkozik – nem engedélyezi szén-dioxid-kvóta vásárlását, így a korábban 
bejelentett erőműépítésre nem kerül sor. Sajnos nemrég jelent meg a 
KvVM honlapján az új szén-dioxid kvótakiosztás tervezete, ami a hely-
zetet tovább rontotta (az ME Zrt. részére a 2006. évi kvótánál több mint 
1,17 millió tonnával kevesebb egységet terveznek).

Negyedik történés
2010. október 28-án az MVM Zrt. és az RWE – mint tulajdonosok – be-
jelentették, hogy a 300 milliárd forint költséggel járó kapacitásbővítő 
beruházást is leállítják, miután mérlegelték a gazdasági megtérülést, a 
környezetvédelmi szempontokat.

Miben bízom?
•  Abban, hogy a Magyar Országgyűlés 2011. október 3-án elfo-

gadta a „Nemzeti Energiastratégia 2030” anyagot, melynek 5. oldalán 
(Lényegi megállapítások) az szerepel: „Ha egy mondatban akarnánk 
összefoglalni az Energiastratégia fő üzenetét, akkor célunk a függetle-
nedés az energiafüggőségtől”.

•  Abban, hogy a hazai, gazdaságosan kitermelhető, környezetvé-
delmi feltételeknek megfelelő ligniterőmű megépítésére minél előbb sor 
kerül, ugyanis egy 1000 MW teljesítményű villamos erőmű lignitigénye 
50 évre is csak 400 millió tonna. Ez elengedhetetlenül szükséges azért 
is, mert Kelet-Közép-Európa országai szinte egyedül az orosz gázim-
portra támaszkodnak. Hazánknak a Gazprommal kötött hosszú távú 
gázszerződése 2016. december 31-én lejár, a várhatóan 2015-ben kez-
dődő tárgyalások alkupozíciója kedvezőbb lehet. Amennyiben a jelenlegi 
helyzet fennmarad, úgy hazánknak bármilyen mértékű áremelkedést 
el kell fogadnia. Éppen ezért kiemelten kellene kezelni egy lignitbázisra 
épülő új villamos erőműnek az építését, ami a korábban vázolt eredmé-
nyek mellett egy kedvezőbb 2016 utáni gáz-importárat eredményezhet.

•  Abban, hogy talán eljön az az idő, amikor a technológiák egyenlő 
elbírálásra kerülnek, megszűnik egyes technológiák negatív megíté-
lése, az ésszerű energetikai fejlesztések kiválasztása pedig komplex 
gazdaságossági számításokon fog alapulni.


