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Bevezetés 

1. Bevezetés 

A modern korban, különösen az úgynevezett fejlett világ államaiban a gazdaság 

és a társadalom minden területe jelentős mértékben függ az energiától, mint olyan szol

gáltatástól, amely alapvetően képes meghatározni a termelés hatékonyságát, az emberek 

életvitelét. Ezért a megfelelő energiagazdálkodás illetve energiapolitika alapkövetelmé

nye, hogy energiahiány ne akadályozza a termelő szféra folyamatos működését, illetve 

biztosítsa a lakosság megszokott életfeltételeit. 

Az energiapolitika a társadalom és a gazdaság zavartalan működéséhez nélkülözhe

tetlen energia rendelkezésre állását szolgáló, fő irányokat kijelölő kormányzati ma

gatartás. Nem terjed ki az energetika minden területére, illetve csak azokat az alapve

tő stratégiai irányokat, kereteket jelöli ki, amelyek alapul szolgálnak az egyes ágazati 

és nemzetközi együttműködési programok kidolgozásához. A biztonságos energiael

látás megvalósítása mindenkori kormányzati felelősség. 

Az emberi civilizáció fejlődésének elválaszthatatlan része az energiafelhasználás 

története. Az energiafogyasztás módja, szerkezete egy-egy történelmi korszak ismérve, 

jól jellemzi egy társadalom - ország - fejlettségét, illetve viszonyát a természeti kör

nyezethez. Az ember az elmúlt évezredekben újabb és újabb energiaforrásokat ismert 

meg és használt a fennmaradása illetve a fejlődés érdekében. Az energiafelhasználás 

története, része annak a folyamatos küzdelemnek, amelyet az ember a természet „meg

hódításáért" folytatott, és folytat ma is. 

A társadalom és a gazdaság működésének egyik alapfeltétele - így volt ez a 

múltban és így van napjaink modern, információs társadalmaiban egyaránt - a megfele

lő minőségű, mennyiségű és összetételű energiaforrások megléte. Az öntözéses gazdál

kodást folytató ókori civilizációk ellehetetlenültek volna és a mai modern társadalmak 

sem működnének, ha nem lett volna, illetve nem lenne folyamatosan biztosítva műkö

désükhöz a szükséges energiamennyiség. Az egyes történelmi korszakokban újabb és 

újabb források tűntek fel, hogy a korábbiakat háttérbe szorítsák, de teljesen el nem tün

tetve azokat. 

Napjaink és a jövő feladata - tulajdonképpen ugyanaz, mint a múltban - megta

lálni azokat a forrásokat, technikákat, amelyekkel képes lesz az emberiség a fennmara

dásra, és biztosítani tudja a fejlődéshez szükséges energiát. Ez azonban a XX. és a X X I . 
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század fordulóján jelentős erőfeszítéseket és szemléletváltást követel meg a Föld lakói

tól. Nem csak a politikai és gazdasági szféra vezetőitől, hanem - megítélésem szerint 

ezt nem hangsúlyozzák kellő mértékben napjainkban - a fogyasztói társadalom bűvöle

tében élő hétköznapi emberektől is. 

Napjainkban piacgazdasági körülmények között az energiához jutás illetve a fel

használás a termékek és a szolgáltatások előállításához rendkívüli figyelmet igényel. 

Bár a felhasznált energia nem épül be közvetlenül az előállított termékekbe és szolgálta

tásokba, mégis rendkívüli szerepe van azok árának, illetve versenyképességének kiala

kításában. Az a vállalkozó, aki olcsóbban jut energiához, illetve egységnyi termelési 

értéket kevesebb energiafelhasználással képes előállítani, az előnyt szerez a piacon, és 

több nyereséget könyvelhet el. 

Az energiaforrások elhelyezkedése döntően meghatározta egy adott térség gaz

dasági fejlettségét, illetve a fejlődés lehetőségeit. A kitermelés és a fogyasztópiac közel

sége napjainkban már korlátozottabban befolyásolja egy-egy régió gazdaságát. A 

globalizáció korszakában távoli - alacsony kitermelési költségekkel jellemezhető - tér

ségekből olcsóbban lehet nyersanyaghoz (energiához) jutni, mint egyes közelebbi térsé

gekből. A szállítási költséggel „megfejelt" energiaforrás még így is olcsóbban jut el a 

fogyasztókhoz. A világgazdaságot átszövő kapcsolatok rendszere tehát a kitermelőhe

lyek földrajzi elhelyezkedésének szerepét csökkentették a gazdasági fejlődésben. Napja

inkban egy nyersanyag- illetve energiaforrást biztosító térség vizsgálatakor hangsúlyo

sabb szerepet kap az adott régió gazdasági-társadalmi stabilitása, hogy olcsó forrásait 

biztonságosan és folyamatosan legyen képes a felhasználók számára biztosítani. Az 

energiagazdálkodás természetesen nem tekinthető kizárólag gazdasági vagy egyszerűen 

mennyiségi kérdésnek. Nem vizsgálható csak a szükségletek és felhasználás szemszö

géből! 

Meddig elégíthető ki az emberiség folyamatosan növekvő energiaigénye? Nem 

merítjük-e ki energiaforrásainkat? A civilizáció fejlődésével folyamatosan emelkedő 

energiafogyasztás nem okoz-e ökológiai katasztrófát? Ezek a kérdések gyakran merül

nek a X X I . század első éveiben. Jogos kérdések ezek, melyek tükrözik a korszakban élő 

generációk egyik legjelentősebb problémáját. „Hogyan, milyen állapotban adjuk át az 

elődeinktől, őseinktől „kölcsön kapott" Földet - az emberiség életterét - „megőrzésre" 

utódainknak, a következő generációknak? Ma már egyre nyilvánvalóbb: a természetből 

„érkező" ember nem zsákmányolhatja ki teljesen, korlátlanul azt a környezetét, amely

ben maga is benne él! A természet terhelhetősége nem korlátlan! 



Bevezetés 

Az emberiség történelme folyamatos harc a természettel. Az ember újabb és 

újabb nehézségekkel került szembe, és fennmaradása érdekében próbálta „meghódítani" 

a természetet, illetve elvenni a szükséges javakat a természettől, illetve igényeinek meg

felelően átalakítani a természetet. Ez a folytonos harc sokáig sikeresnek tűnt, azonban a 

XX. században válaszút elé került az emberiség. A környezetszennyezés és az ezzel 

összefüggő energiafelhasználás illetve annak módja veszélybe sodorta magát az emberi 

civilizációt. A XVII I . századtól tartó fejlődési periódus, az újabb és újabb ipari

technikai forradalmak, a tömegtermelés terjedése, a fogyasztói társadalmak kialakulása 

és az ezzel együtt jelentkező rendkívül gyors növekedése az energiafelhasználásnak a 

I I I . évezred küszöbén magát az embert fenyegetik. Kiderült a Föld ökoszisztémája az 

emberi tevékenység által súlyosan károsodott, és az eddigi gyakorlatot - ember és kör

nyezete kapcsolatát - át kell gondolni, új viszonyrendszert kell kialakítani a fenntartható 

fejlődés érdekében. 

Pesszimista, apokaliptikus vélemények szerint elérkezett a vég, a földi civilizá

ció „pályafutása" a végéhez közeledik. A XX. és a X X I . század fordulóján az emberiség 

energiaigényeinek körülbelül 90 %-át fosszilis energiahordozók elégítik ki , de a fenn

tartható fejlődés nem biztosítható, ha a növekvő energiaszükségletet továbbra is ebből a 

forrásból szerzi be az emberiség. Ugyanakkor még most sem találtunk olyan nagy tö

megben felhasználható forrást, amely képes lenne felváltani a fosszilis energiahordozó

kat. Egyedül a nukleáris energia alkalmazása tekinthető ilyen alternatívának, azonban 

terjedését akadályozzák a jórészt jogos társadalmi aggályok. A hatvanas-hetvenes évek

ben a szakemberek még attól tartottak, hogy a jövőbeni fejlődést a kőszén- és szénhid

rogén-tartalékok szűkössége fogja akadályozni. Napjainkra azonban nyílván valóvá 

vált, hogy az ember további útját az élethez nélkülözhetetlen természeti környezet 

szennyezése akadályozhatja leginkább. 

Az optimista vélemények azt hangsúlyozzák, hogy az ember eddig mindig meg

találta azokat a megoldásokat, amelyek a fennmaradásához szükségesek voltak, és ez 

így lesz a jövőben is! 

A kilencvenes évek nagyon jelentős változásokat hoztak a világtörténelemben és 

hazánk történetében egyaránt. Közel negyven év után Közép- és Kelet-Európában véget 

ért a szocialistának nevezett társadalmi berendezkedés korszaka. Az államszocialista 

kísérlet megbukott, és Közép-Európa államai - köztük hazánk - elkezdték életüket az új 

- vagy talán nem is annyira új - kapitalista-polgári viszonyok között. A minta adott, 

mint annyiszor a történelemben. A közép-európai államok rohamléptekben igyekeznek 
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utolérni a nyugati államok fejlettségét, folyamatosan - és történelmi léptékkel mérve 

nagyon rövid idő alatt - másolva, átvéve a nyugati struktúrákat a gazdaság, a politika, a 

társadalmi élet színterein. Ez természetesen nem hozhat azonnali és teljes eredményt. A 

szerves fejlődést nem pótolhatja néhány év megfeszített ütemű „rendszerváltoztatása". 

A nyugathoz tartozás - pontosabban annak akarása - a XX. század végének 

meghatározó „eszméje" a közép-európai társadalmakban az államszocialista rendszerek 

összeomlása óta. A régió államai folyamatosan közelednek, kapcsolódnak, egyre inkább 

kötődnek Nyugat-Európához. (A nyugati struktúrák folyamatosan terjednek kelet felé.) 

A rendszerváltás hatalmas változásokat hozott ezen államok életében. Megszűnt 

a tervgazdaság, elkezdett kiépülni a magántulajdonon alapuló piacgazdaság, érvénye

sülhetett a piaci verseny. A korábban szinte kizárólagos állami tulajdon helyett megha

tározó lett a magánszektor. Közép-Európa kilencvenes évekbeli történelme elválasztha

tatlan a privatizációtól, a magánosítástól - annak előnyeivel, hátrányaival és hangos 

botrányaival együtt. A negyven évig meghatározó gazdasági kapcsolatok a KGST kere

teken belül jórészt leépültek, a közép-európai régió ma már kereskedelmileg, gazdasági

lag a Nyugathoz, elsősorban az Európai Unióhoz kapcsolódik. 

Az EU-tagságra váró országok esetében a csatlakozás előtti hatalmas feladat a 

régi gazdasági és társadalmi struktúrák lebontása, átalakítása, illetve ezek „szabványosí

tása" a nyugat-európai formákhoz. Ez nem kerülhette el az energiagazdaságot, az ener

giagazdálkodást sem. Meglehetősen „kényes" feladat ez, hiszen stratégiai ágazatról van 

szó, amely a gazdasági térszerkezet „csatornáin" keresztül meghatározó szerepet játszik 

a termelőszférában éppúgy, mint a lakosság ellátásában. 
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A disszertáció célja, főbb módszerei 

2. A disszertáció célja, főbb módszerei 

A rendszerváltoztatás folyamatának kutatása, pontos feltárása valószínűleg egy

szer gazdaságtörténészek izgalmas feladata lesz a jövőben. Disszertációm célja: feltárni 

a magyar energiapolitika és energiafelhasználás változásait a rendszerváltás után. A 

disszertáció nem kizárólag az energiafogyasztás illetve az egyes energiaforrások fel

használásának mennyiségi, szerkezeti illetve ágazati alakulását elemzi, hanem igyekszik 

bemutatni ennek területi kérdéseit, illetve az energiafelhasználás térbeli alakulását. 

Az értekezés megpróbálja elhelyezni hazánkat Európában, azaz hogyan befolyá

solja Magyarország energiaellátását a Kelet-Európához kapcsoló múlt, illetve az ország 

.,új" nyugat-európai orientációja, nem elfeledve, hogy országunk Közép-Európa része, 

átmenet a „Kelet" és a „Nyugat" között. Magyarországot földrajzi fekvéséből illetve 

„történelmi okokból" eredően, az energetika terén szoros kapcsolatok fűzik 

szomszédaihoz. Ezen „csatornák" megváltoztatása (új kapcsolatok létrehozása például 

Nyugat-Európával) pedig nehéz feladat, főleg ennek tőkeigényessége miatt. Másrészt 

vizsgálni szükséges azokat a hatásokat, amelyek abból fakadnak, hogy hazánk törekszik 

az Európai Unióba való belépésre. 

Amire az emberi aktivitáshoz szükség van az nem csupán energia, hanem kon

centrált energia. A különböző energiaforrásokat csoportosíthatjuk koncentráltságuk foka 

szerint. A magas fokon koncentrált források közé sorolható a kőszén, a kőolaj, a föld

gáz, a fa, a hasadási és a fúziós energia. Közepes fokon koncentrált forrás például a víz

energia, amely a folyóvölgyekben koncentrálódik. (A vízenergia hasznosításának lehe

tőségét korlátozza az alkalmas folyók száma.) Az alacsony szinten koncentrált energia

források közé sorolható például a szél-, a napenergia, a hullámok energiája illetve az ár

apály jelenség energiája. Ezek jelentős mennyiséget jelentenek, azonban a kitermelt 

energia nagy részét arra kell fordítani, hogy növekedjen a gazdaságilag-társadalmilag 

elvárt energiasűrűség. Ez behatárolja ezeknek a forrásoknak a hasznosítását. 

Mivel a Világ illetve Európa és ezen belül Magyarország energiafelhasználását 

meghatározó mértékben a fosszilis energiaforrások, a nukleáris energia illetve ezeket 

átalakítva az elektromos energia biztosítja, - tehát a magas fokon koncentrált energia

hordozók - így disszertációmban elsősorban ezekkel a forrásokkal „dolgozom". 

A tanulmány elkészítéséhez szolgáló hazai adatok két legfőbb forrása a Közpon

ti Statisztikai Hivatal országos és a megyei hivatalainak évkönyvei, illetve a villamos 
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energia felhasználását tekintve a Magyar Villamos Művek Rt. statisztikai adatai. A 

nemzetközi adatok forrása elsősorban az Európai Unió Energy in Europe 1999 - Annual 

Energy Review című kiadványa, melynek elsődleges forrásai a Nemzetközi Energia 

Ügynökség (International Energy Agency - IEA) adatbázisai. Emellett számos más 

adatbázist beépítettem a disszertációmba, ezek közül is kiemelkednek a Gazdasági M i 

nisztérium, illetve a Magyar Energia Hivatal kiadványai, adatai. 

Az elkészített ábrákhoz Microsoft Excel '97 táblázatkezelő programot használ

tam. A tanulmány számos olyan ábrát tartalmaz, amelyeknek forrása a Magyar Olaj- és 

Gázipari Rt, a Magyar Villamos Művek Rt. és a Gazdasági Minisztérium kiadványai, 

illetve „internetes oldalai". A táblázatok, diagramok és ábrák folyamatosan kaptak he

lyet, a forrást feltüntetve. 

A disszertáció elsődleges célja a rendszerváltás utáni időszak vizsgálata. Ugyan

akkor nem volt célom több évtizedre visszatekinteni, hiszen ezt már számos korábbi 

munka, tanulmány megtette. Azonban a kilencvenes évek elemzése csak a korábbi idő

szak változásaiból kiindulva lehetséges és érdemes. Értekezésemben az elemzések illet

ve az adatok leggyakrabban megjelölt kezdő időpontja az 1980-as év. Ezt a választást 

azért tartom indokoltnak, mert ez az esztendő még Javában" a szocialista időszak a 

maga extenzív fejlődési jellemzőivel együtt - nem elfeledve természetesen, hogy a gaz

dasági struktúra „életképtelensége" már ekkor kitapintható volt. Azonban az energiafel

használás mennyiségében, szerkezetében a gazdasági válság elsősorban a nyolcvanas 

évek második felében hozott jelentős változásokat. 

Az energiafelhasználás mennyiségét illetve szerkezetet tekintve a disszertáció 

jóval túlmutat a kilencvenes éveken, egyfajta középtávú kitekintést igyekszem adni 

mind magyar, mind európai viszonylatban. Ennek oka, hogy arra próbáltam meg választ 

keresni, hogy a hazánkban végbement változások az energiafelhasználás terén, mennyi

ben felelnek meg a jövő kihívásainak, mennyiben a jelen és a jövő európai és világten

denciáinak. A jövőt érintő prognózisok forrása elsősorban az Európai Unió Direction de 

Generale 1'Energie „forgatókönyvein" alapulnak. 

A tanulmányomban az adatok mellett - a szakirodalomban elfogadott - mérték

egységeket használok. A nemzetközi adatok mértékegysége gyakran kőolaj-egyenérték, 

a hazai adatok mértékegysége leggyakrabban joule, illetve villamos energia esetében 

gigawattóra. Gyakran alkalmazott mértékegység a földgáz esetében a köbméter, a kő

szén illetve a kőolaj esetében a tonna. Ezek a mértékegységek a megfelelő szorzószám

okkal korrigálva átválthatók egymásba. 



A disszertáció célja, főbb módszerei 

A dolgozat felépítése a következő: 

Az 1. fejezet: Bevezetés. 

A 2. fejezet tartalmazza a disszertáció céljait, főbb módszereit. 

A 3. fejezetben a nyolcvanas és a kilencvenes években a Világ ezen belül is ki 

emelten Nyugat- és Közép-Európa energiafelhasználását elemzem energiaforrásonként, 

illetve regionális megközelítésben. Foglalkozom azzal, hogyan változott az energiaszer

kezet és hogyan változhat a jövőben, illetve, hogy az európai gazdasági tér, (melynek 

egyre inkább része hazánk) energiaellátása hogyan biztosítható a jövőben. 

A 4. fejezet azt mutatja be, hogyan változott az energiafelhasználás Magyaror

szágon a rendszerváltó években. Igyekeztem a fogyasztás alakulását az energiaforrások, 

illetve a fogyasztás oldaláról egyaránt bemutatni. 

Az egyes ipari ágazatok energiafelhasználásában végbement változások „követé

sét" nehezíti, hogy a Központi Statisztikai Hivatal 1992-től új ágazati besorolást hasz

nál, és megváltozott az adatfelvétel köre is. Az energia-felhasználás alakulását gyakran 

két táblázat mutatja, egy a nyolcvanas évek adatait, a régi ágazati besorolással, még egy 

másik a kilencvenes évek adatait tartalmazza, az újabb besorolással. Az adatok forrása 

előbbi esetben a Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai Évkönyvei, még utóbbi eset

ben a Környezetstatisztikai Adatok című kiadványai. A táblázatok általában a jelentő

sebb fogyasztónak számító területeket mutatják. 

Hazánk energiaimportjának alakulása leírható egyszerűen adatokkal. Emellett 

részletesen elemeztem az energiaimport diverzifikálása érdekében a kilencvenes évek

ben tett magyar lépéseket. Ezzel foglalkozik az 5. fejezet. Mennyire illeszkedett, illesz

kedik be hazánk az európai ezen belül is a közép-európai energetikai struktúrákba, ho

gyan alakultak Magyarország energetikai kapcsolatai Oroszországgal, a szomszédos 

közép-európai országokkal illetve a nyugat-európai integrációval. 

A 6. fejezet a hazai energiaszektor átalakulásával foglalkozik. Mivel az energia

elosztás és -termelés fő szereplői az egyes energetikai társaságok, bemutatom, hogy 

ezek, hogyan működtek a kilencvenes években, milyen perspektívával rendelkeznek a 

jövő számára. Kiemelten foglalkozom az energiaszektor szervezeti átalakulásával, a 

privatizációval illetve azzal, hogyan alakult át ez a terület piacgazdasági alapon működő 

rendszerré. Ebben a fejezetben térek ki a hazai villamos erőműpark fejlődésére. 

A 7. fejezetben az energiafelhasználás területi kérdésivel, változásaival foglalko

zom. Az energiafogyasztás mérése térségenként az adatbázis hiánya miatt csak a veze

tékes energiaforrásokra korlátozódhat. A villamos energia, a földgáz illetve a távhő ese-
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tében pontosan mért adatokra támaszkodhattam, még más források esetében (például 

kőolaj, kőszén) ilyenre nincs lehetőség. A vezetékes energiafogyasztás adatait a megyei 

statisztikai hivatalok évkönyvei tartalmazzák. Ugyanakkor a felhasználói oldal vizsgála

tát nehezíti, hogy az adatok ebben az esetben is csak az összes felhasználást illetve a 

lakosság (háztartás) fogyasztását mutatják. A nagy fogyasztó ipar adatait ezek a statisz

tikák sem mérik. Az energiafelhasználás alakulását megyei illetve régiós bontásban mu

tatom be. 

A disszertáció készítése során a következő kérdésekre kerestem a válaszokat. 

1. Hogyan alakult át a magyar energiapolitika illetve energiafelhasználás (mennyiségi, 

szerkezeti illetve ágazati szempontból) a társadalmi-gazdasági rendszerváltás után a 

kilencvenes években? 

2. Milyen különbségek találhatóak Magyarország és az Európai Unió illetve a Közép-

Európai térség energiapolitikájában illetve energiafelhasználásában. Milyen hatással 

lesz a folyamatos és biztonságos energiaellátásra hazánk uniós csatlakozása? Meny

nyiben felelnek meg a hazai tendenciák a világban, illetve az Európában végbemenő 

folyamatoknak? 

3. Hogyan alakultak át hazánk energetikai kapcsolatai a kilencvenes években, Orosz

országgal, a szomszédos közép-európai országokkal illetve a nyugat-európai integ

rációval. Ezekkel összefüggésben, hogyan alakult Magyarország energiaimportja? 

Milyen diverzifikációs lépések születtek a rendszerváltás után, és hogyan értékelhe

tőek ezek hazánk földrajzi fekvésének tükrében? Hogyan illeszkedik be hazánk az 

európai energetikai struktúrákba? 

4. Hogyan, milyen lépésekben alakult át magyar energiaszektor illetve ezek szereplői a 

kilencvenes években? Milyen perspektívákkal rendelkeznek a jövőben? Hogyan ér

vényesültek, illetve érvényesülnek a piacgazdasági elvek az energiaszektorban? 

5. Ho gyan alakult a — mérhető — vezetékes energiahordozók felhasználása, a rendszer

váltás utáni években? Növekedtek vagy csökkentek ezen a téren a területi különbsé

gek Magyarországon? 
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3. Egyes energiahordozók szerepe 
a világ energiafogyasztásában 

A természetben sokféle munkavégzésre hasznosítható erő, primer energiaforrás ta

lálható. A „választékot" jelentősen bővítik az elsődleges energiákból előállítható másod

lagos energiahordozók (villamos energia, városi gáz, benzin, gőzök, stb.). Az energiafor

rások egy részének jövőbeni felhasználását korlátozzák a véges tartalékok, másik részük 

viszont megújuló energiaforrás. De ezeket sem szabad végtelennek tekinteni, hiszen a 

„túlzott" emberi aktivitás ezeket is veszélyezteti. A nagymértékű környezetszennyezés 

következtében változik a Föld éghajlata, ami egyes térségekben a nap- vagy a szélenergia 

„kinyerésének" esélyeit korlátozhatja. A fenntartható fejlődés megköveteli, hogy az em

beri tevékenység ne vezessen el a nem megújuló energiaforrások teljes kimerüléséhez, és 

ne korlátozza a megújuló források folyamatos megújulását sem. A XX. és a X X I . század 

fordulóján úgy tűnik, hogy a következő évtizedekre elegendő energiaforrással rendelke

zik az emberiség. A veszély nem az, hogy kimerülnek tartalékaink, hanem az, hogy úgy 

tudja-e az emberiség az energiaforrásokat kinyerni, illetve felhasználni, hogy az nem fe

nyeget végzetes környezeti károsodással.' 

3.1. A világ energiafogyasztása a XX. század végén. 

A világ energiafelhasználása a nyolcvanas illetve a kilencvenes években is növe

kedett, 1997-ben körülbelül egyharmadával volt több a fogyasztás, mint 1980-ban. Azon

ban a növekedés nem volt egyenletes. 1980 és 1985 között - a hetvenes évek olajválsága

inak hatásaként - évente átlagosan csak 1,4 %-os, 1985 és 1990 között 2,2 %-os volt a 

bővülés. A kilencvenes évek első felében kis mértékű volt az emelkedés, (1,1%/év). 

1996-ban 3,2 %-kal, 1997-ben 1,2 %-kal bővült a világ energiafelhasználása. 

A primer energiaforrások folyamatos emelkedésében meghatározó maradt a fosz-

szilis források szerepe. Az energiafelhasználásában továbbra is a kőolaj vezet, bár aránya 

a nyolcvanas évtized első felében - az olajválságok áthúzódó hatásaként - csökkent, 

azonban az évtized közepe óta megint növekszik a fogyasztása. 1994-től ismét emelkedik 

a szilárd energiaforrások felhasználása is, így részesedése csak minimálisan csökkent a 

kilencvenes években. A világ energiafelhasználásában a földgáz térnyerése a legszembe

tűnőbb, a nyolcvanas években inkább a kőolajtól (a hetvenes évek olajárrobbanásainak 

' PETER E. HODGSON: Globális felmelegedés és atomenergia 
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hatása), a kilencvenes években már inkább a szilárd forrásoktól „hódított el" részesedést. 

A nyolcvanas években emelkedett a nukleáris energia aránya is a fogyasztásban, azonban 

a kilencvenes években - csernobili katasztrófa hatásaként - ez a tendencia megállt. 

Ugyanakkor a megújuló energiaforrások 13 %-os részesedése - bár felhasználásuk fo

lyamatosan emelkedett - nem tudott bővülni. (1. 2. 3. és 4. ábra) 

1. ábra: A világ primer energiaforrás-felhasználása a 1980-97. (Mtoe) 

- Földgáz 
—Nukleáris Megúj uló 

4 0 0 0 4 0 0 0 

i a a n _ — 
3 0 0 0 

2 0 0 0 
—• ----

1 0 0 0 

1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0 1 9 9 5 

Forrás: Annual Energy Review, 1999. 

2. ábra: Primer energiaforrások megoszlása a világ energiafogyasztásában (1980) 

Forrás: Annual Energy Review, 1999. 
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3. ábra: Primer energiaforrások megoszlása a világ energiafogyasztásában (1990) 

Megújuló 

Forrás: Annual Energy Review, 1999. 

4. ábra: Primer energiaforrások megoszlása a világ energiafogyasztásában (1997) 

Megújuló 

• 
Forrás: Annual Energy Review, 1999. 

A nyolcvanas években a magas energiaárak következményeként, a fejlődő világ 

államaiban gyorsabb volt a fogyasztás bővülése, mint a jórészt importra szoruló fejlett 

térségekben. (OECD-n kívüli államokban 2,9 %, OECD-államok 0,9 % ) . A Közel-

Keleten évente 5,9 %-kal, Ázsiában 4,2 %-kal, Afrikában 3,4 %-kal emelkedett az ener

giaigény. 1980 és 1985 között a fejlett államok energiafogyasztása tulajdonképpen stag

nált, Nyugat-Európa felhasználása évente átlagosan csak 0,1 %-kal bővült, még a NAF-

TA-régióé csökkent 0,2 %-kal. 
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5. ábra: Az energiafogyasztás megoszlása régiók között (1997) 

Latin-Amerika 

l _ > ; ; > j • i 

Forrás: Annual Energy Review, 1999. 

A kilencvenes években - 1990 és 1997 között - már az OECD-térségben volt 

gyorsabb a fogyasztás növekedése (1,5 %/év), mint az OECD-én kívüli térségekben (1,3 

% ) . Ennek oka egyrészt a volt szovjet tagállamok és a közép-európai államok energiaigé

nyeinek visszaesése. Mindeközben Közel-Keleten, Ázsiában és Latin-Amerikában to

vábbra is erőteljesen emelkedett a felhasználás. A kilencvenes évek közepére a közép

európai országokban stabilizálódott az energiafelhasználás, és a Független Államok Kö

zösségének tagállamaiban is lassabb ütemű lett a csökkenés. 

A világ energiafogyasztásának megoszlásában folyamatosan emelkedik a fejletle

nebb régiók - elsősorban Ázsia - részesedése, de továbbra is döntő súlya van a fejlett 

államoknak, részesedésük azonban folyamatosan csökkent (1980: 53 %, 1997: 49 % ) . Az 

elmúlt két évtizedben visszaesett a világfogyasztásban a Független Államok Közösségé

nek, és a közép-európai államok részesedése, ugyanakkor növekedett Afrika, Latin-

Amerika illetve a Közel-Kelet felhasználása, azonban ezeknek a térségeknek kicsi a sú

lyuk a világfogyasztásban. 

Az Európai Unió energiafelhasználása a nyolcvanas illetve a kilencvenes évek so

rán a világátlag alatti mértékben emelkedett. A növekvő energiafelhasználást elsősorban a 

fosszilis energiahordozók biztosították, de a szén felhasználása a nyolcvanas évek máso

dik felében még lassabban, a kilencvenes évek során már gyorsabb ütemben csökkent. A 

kőolaj-fogyasztás a 1980 és 1985 között gyorsan esett a magas olajárak (illetve gazdasági 
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válság) miatt, azonban ennek csökkenésével az évtized második felében növekedett a 

felhasználás, és „nagyjából" lépést tartott a teljes energiafogyasztás emelkedésének üte

mével. A kilencvenes években tovább gyorsult a földgáz térnyerése az energiaszerkezet

ben, amit azonban az Unió csak az import emelkedésével volt képes biztosítani. A meg

újuló energiaforrások felhasználása 1990 és 1997 között mintegy egyharmadával növeke

dett, azonban részesedése az energiaszerkezetben így is csak körülbelül 6 %-os. A nukle

áris energia iránti igény a nyolcvanas évtized első felében még látványosan emelkedett, 

majd lassult a bővülés mértéke, de a növekedés megmaradt - az atomenergia ellenes erők 

hangjának felerősödése ellenére - a kilencvenes években is. 

1. táblázat: A világ bruttó energiafelhasználása régiónként 1980-97. (Mtoe) 

Régiók 1980 1985 1990 1995 1997 85/80 90/85 95/90 
Átlagos változás (% 

97/95 
'év) 

Nyugat Európa 1 282,0 1 285,9 1 362,7 1 413,5 1 459,7 0,1 1,2 0,7 1,6 

- Európai Unió 1 240,8 1 240,8 1 314,2 1 362,6 1 406,9 0,0 1,2 0,7 1,6 

- EFTA 41,2 45,1 48,6 50,9 52,8 1,9 1,5 0,9 1,7 
Európán kívüli 
OECD-államok 2 565,2 2 577,8 2 852,2 3 123,6 3 246,2 0,1 2,0 1,8 1,9 

- NAFTA 2 103,6 2 086,5 2 259,6 2 454,4 2 541,7 -0,2 1,6 1,7 1,8 
Közép-és Ke
let-Európa 354,2 370,5 333,4 279,7 289,5 0,9 -2,1 -3,5 1.8 

FÁK 1 131,9 1 272,4 1 347,8 955,7 911,1 2,4 1,2 -6,6 -2,4 

Afrika 260,2 321,6 363,8 407,6 425,2 4,3 2,5 2,3 2,1 

Közel-Kelet 133,5 191,3 237,2 295,6 329,3 7,5 4,4 4,5 5,5 

Ázsia 1 148,4 1 378,3 1 732,2 2 174,5 2 350,7 3,7 4,7 4,7 4,0 

Latin-Amerika 288,8 302,4 339,1 400,9 435,8 0,9 2,3 3,4 4,2 

Készletezés: 109,0 94,7 117,6 127,1 131,9 -2,8 4,4 1,6 1,8 

Világ összesen: 7 273,2 7 795,1 8 686,1 9 178,2 9 579,4 1,4 2,2 1,1 2,2 
I T 1 , 1 

* Független Államok Közössége, a balti-államokkal együtt. 
Forrás: Annual Energy Review, 1999. 

Az EU energiaszerkezete több tekintetben eltér a világétól. Az Unióban jelentő

sebb a kőolaj súlya, annak ellenére, hogy ezt elsősorban importból tudja fedezni. Na

gyobb mértékű a nukleáris energia aránya és a földgáz részesedése is, amit szintén első

sorban a behozatal fedez. A megújuló források azonban a világ energiafogyasztásában 

játszanak nagyobb szerepet, ami elsősorban a vízerőművi kapacitásokra vonatkozik. 
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2. táblázat: Európai Unió primer energiafelhasználása (Mtoe) 

Energiaforrások 1980 1985 1990 1995 1997 
85/80 

Átla 

90/85 

gos vá 

95/90 

ltozás 

97/95 

%/év 

Szilárd 304,7 316,2 301,2 237,8 221,8 0,7 -1.0 -4,6 -3,4 

Kőolaj 629,8 512,3 545,1 576,0 587,8 -4,0 1,2 1,1 U 

Földgáz 182,8 198,0 222,1 273,4 301,9 1,6 2,3 4,2 5,0 

Nukleáris energia 55,1 147,4 181,4 201,2 212.6 21,8 4,2 2,1 2,8 

Megújuló energiaforrások 45,1 65,7 62,2 72,7 82,2 7,8 -1,1 3,2 6,3 

összesen: 1217,5 1240,8 1314,2 1362,6 1406,9 0,4 1,2 0,7 1,6 

Forrás: Annual Energy Review, 1999. 

3. táblázat: Primer energiaforrások felhasználása Közép- és Kelet-Európában (Mtoe)* 

Energiaforrás 1980 1985 1990 1995 1997 
85/80 

Áti 

90/85 

agos váll 

95/90 \97/95 

ozás %/év 

Szilárd 167,5 173,4 137,5 117,8 121,4 0,7 -4,5 -3,1 1,5 

Kőolaj 81,2 71,5 63,4 54,1 56,9 -2,5 -2,4 -3.1 1,5 

Földgáz 59,0 63,1 62,9 53,6 50,4 1,3 -0,1 -3,1 -2,9 

Nukleáris energia 2,8 8,2 13,8 14,3 16.4 24.0 11,1 0.7 7,0 

Megújuló források 9,5 12,9 10,9 10,3 10,9 6,3 -3,3 -1,1 2,9 

Összesen: 320,1 329,1 288,5 250,1 256,2 0.6 -2,6 -2,8 1,2 
* Albánia, Bulgária, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Lengyelország, jugoszláv utódállamok. 

Forrás: Annual Energy Review, 1999. 

A közép-európai országok energiafelhasználása a gazdasági és társadalmi válság

gal illetve átalakulással párhuzamosan visszaesett. A csökkenés korántsem a rendszervál

tó évekkel kezdődött. A fogyasztás vissza esése egyedül a nyolcvanas évek során oly 

látványosan emelkedő (olcsó forrásnak számító) nukleáris energiatermelést kerülte el. A 

térség államainak az energiaszerkezete jelentősen eltér a fejlettebb nyugat-európai álla

mokétól. Továbbra is rendkívül jelentős a szerepe a szilárd energiahordozóknak. A kőolaj 

illetve a nukleáris energia részesedése alig a fele az EU-ban tapasztalt aránnyal szem

ben. A megújuló energiaforrások súlya is alacsonyabb a nyugat-európai mértéknél, ezt is 

elsősorban a térség vízerőmüvi kapacitása adja. A földgáz részesedése azonban megköze

líti a nyugati mértéket, amit elsősorban a „közeli" (szovjet) orosz import biztosít. Erre az 

adott lehetőséget, hogy a hatvanas és hetvenes években a Szovjetunió olcsó földgázt kí

nált a közép-európai államok energiaigényeinek biztosítására. Ez tükröződik napjainkban 

is vissza ezen országok energiafogyasztásában. 
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6. ábra: A primer energiaforrások megoszlása az Európai Unióban (1997) 

Megújuló 
C Í Szilárd 

Forrás: Annual Energy Review, 1999. 

7. ábra: Primer energiaforrások megoszlása a Közép- és Kelet-Európában (1997) 

Megújuló 

Forrás: Annual Energy Review, 1999. 

3. 2. Az energiafelhasználás várható alakulása középtávon 

A kilencvenes évek közepén az Európai Unió Direction de Generale 1'Energie 

négy lehetséges forgatókönyvet dolgozott ki az energiafelhasználás várható alakulására. 

Mivel a jövőre tekintve nem lehetnek pontos ismereteink a várható folyamatok irányát 

illetően, ezért különböző változatokat készítettek el, egy a 2020-ig terjedő lehetséges 

„energiakép" megrajzolásához. Ezek az egymástól eltérő „forgatókönyvek" nemcsak eu-

18 



Egyes energiahordozók szerepe a világ energiafogyasztásában 

rópai, hanem világméretekben is eltérő energetikai jövőképeket mutatnak be. A kidolgo

zott variációkat egy-egy találó kifejezéssel látták el. 2 

I . „Hagyományos bölcsesség" (franciául: Sagesse Traditionelle", rövidítése a to

vábbiakban ST). Ez a modell feltételezi, hogy a gazdasági növekedés üteme folyamatosan 

csökken. A mérsékelt fejlődés mellett, egyes gazdasági és szociális problémák továbbra is 

jelen lesznek a jövőben. Ezt tartották a szakemberek a legvalószínűbb „energiafelhaszná

lási forgatókönyvnek". 

I I . „Csatamezö" (franciául Champ de Bataille, rövidítése a CB). Ez a variáció fel

tételezi, hogy az államok, régiók közötti geopolitikai és gazdasági széttöredezettség visz-

szatér a jövőben, és meghatározó lesz a protekcionizmus a nemzetközi kapcsolatokban. 

I I I . „Hypermarché" (HM). Ennél a számításnál azzal számoltak, hogy a világgaz

dasági integráció felgyorsul, a nemzetközi kapcsolatokban a liberalizmus lesz a meghatá

rozó tendencia, az országok, és kormányaik illetve hatóságaik beavatkozása a nemzetközi 

gazdasági kapcsolatokba visszaszorul. 

IV. Forum (FO). Eszerint a nemzetközi és nemzeti intézmények, szervezetek át

alakulnak a világon felmerülő problémák közös kezelése érdekében. 

A Földön 1995-ben körülbelül 8,4 milliárd toe (kőolaj-egyenérték) energiát hasz

náltak fel. A legvalószínűbb forgatókönyvek szerint (ST és FO változatok) az energiafo

gyasztás várhatóan átlagosan 1,6 %-kal bővül a következő években a Földön. Ezek sze

rint 2020-ban az emberiség teljes energiaigénye 12,6 milliárd toe lesz, ami 50 %-os nö

vekedéstjelenthet 1995-höz képest. 

A világ primer energiafelhasználásának 90 %-át biztosító fosszilis energia

hordozókból várhatóan kellő mennyiségű, viszonylag olcsón kitermelhető készlet áll 

majd a növekvő kereslet kielégítésére. így a következő húsz évben nem kell számolni 

meredek áremelkedésekkel az energiahordozók világpiacán, hacsak nem lesznek nagy 

politikai válságok. (2010 után egyes a nemzetközi előrejelzések a fosszilis források -

elsősorban a szénhidrogének - árának emelkedésével számolnak.) 

Bár a következő két évtizedben a fosszilis tüzelőanyagok maradnak a meghatározó 

energiaforrások, a különböző források megoszlása jelentősen változik. A szén- és a kő

olaj felhasználása stabil marad, ugyanakkor a földgázfogyasztás továbbra is jelentősen 

növekedni fog. A nem hagyományos tüzelőanyagok (pl: olajpala, kátrányos homok) egyre 

fontosabb alternatívát jelentenek majd. Azonban a szén-dioxid kibocsátása jelentősen 

2 DR. SZERGÉNYI ISTVÁN: A legfontosabb tudnivalók az európai energiapolitikáról. 
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emelkedhet, ami az államok és az integrációk erőteljesebb fellépését sürgeti az üvegház

hatású gázok kibocsátásának csökkentésére. 3 

Európában az ST változat szerint a GDP átlagos évi 2 %-os növekedését prog

nosztizálva, az energiafogyasztás 2020-ig 0,7 %-kal emelkedhet átlagosan évente. Ez 

elmarad a világtendencia mögött. Az Európai Unió energiafogyasztása 1995-ben 1,4 mil

liárd toe volt, ami a feltételezett növekedést figyelembe véve, 2020-ra 1,65 milliárdra 

emelkedhet, ami 18 %-os bővülést jelenthet. Az EU-ban várható alacsony növekedést az 

energiaigényesség - évi átlagosan 1,3 %-os - csökkenése, a modern technológiák terjedé

se illetve a környezetvédelem szerepének növekedése okozza majd. Az EU saját energia

termelése 1995-ben 700 milliárd toe volt, ami 2020-ig mintegy 20 %-kal is visszaeshet, 

és az energiaigényeit csak növekvő behozatal mellett lesz képes biztosítani. A kilencve

nes évek végi mintegy 50 %-os importfüggőség a jövőben a 70 %-ot is elérheti. 

3. 2.1. A kőolaj szerepe az energiafogyasztásban 

A Földön napjainkban felhasznált energia legjelentősebb részét a kőolaj biztosítja. 

Stratégiai fontossága miatt meghatározó a „ráhatása" az egyes államok, integrációk ener

gia- és gazdaságpolitikáira. Bár a kőolaj szerepe a hetvenes évek „olajsokkjai" után csök

kent, még ma is nagy a súlya a nemzetközi folyamatokban. Amennyiben a kőolaj aránya 

a világ energiaszerkezetében jelentősen csökkenne a jövőben - ami hosszú távon várható 

- úgy eshet majd vissza szerepe a világgazdaságban, jelentősen átalakítva annak működé

si mechanizmusait. A nemzetközi olajárak mozgásai alapvetően befolyásolják a kiterme

lésre váró olajtartalékok, de más energiahordozók nemzetközi árát, mürevalóságát is. A 

jelentősebb árváltozások egyes lelőhelyek átminősítését is maguk után vonhatják. 

A XX. században szinte folyamatosan 30 évre becsülték azt az időszakot, amíg a 

kőolajkészletek elegendőek. így volt ez a század elején, amikor néhány millió tonnás volt 

a felhasználás, és így becsülték még a hetvenes években is, a kitermelés több milliárdos 

szintjén. Azonban az elmúlt évtizedekben a világon feltárt kőolajtartalékok gyorsabban 

növekedtek, mint a felhasználás. (Ez a tendencia várhatóan a következő évtizedekben is 

folytatódik.) így a „kőolajkészletek várható élettartama" - a felszínre hozatal jelenlegi 

szintjét figyelembe véve - 45 évre növekedett. A viszonyokat alapvetően változtatták meg 

a hetvenes évek olajárrobbanásai után, a tenger alatti kőolajtelepek feltárásai, amelyek a 

kilencvenes években már a világszükségletek közel egyharmadát fedezték. A világ kő-

3 Nemzetközi Energia Ügynökség - Word Energy Outlook 1998. 
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olajtermelése a kilencvenes évek végén 3,2-3,3 milliárd tonna körül mozgott évente. A 

jelenleg ismert földtani vagyon 135 milliárd tonna. A számításba vehető végső konvenci

onális vagyont 280 milliárd tonnára becsülik. 

A Világ kőolaj-fogyasztása évente átlagosan 0,5 % (CB-változat) és 1 % (HM-

változat) közötti arányban fog emelkedni a jövőben. A legvalószínűbb ST-model szerint 

az emelkedés 0,75 % lesz. Minden változat megállapítja, hogy a kőolaj marad ugyan a 

legjelentősebb energiaforrás, azonban aránya a világ energiafogyasztásában lassan, de 

folyamatosan csökkenni fog a jelenlegi körülbelül 37 %-ról 2020-ra mintegy 30 %-ra. 

(Az ST változat szerint a kőolajtermelés 2020-ra eléri az évi 4 milliárd tonnát. A mintegy 

800 milliós növekedés közel háromnegyedét a fejlődő államok fogják felhasználni!) 

4. táblázat: Az 1 milliárd tonnánál nagyobb olajvagyonnal rendelkező országok 

Ország 
Műrevaló kőolajvagyon 

(milliárd tonna) 

Szaúd-Arábia 22,7 

Irak 13,6 

Egyesült Arab Emirátusok 13,3 

Irán 13,1 

Kuvait 12,7 

Oroszország 8,0 

Venezuela 7,8 

Mexikó 7,7 

Egyesült Államok 4,3 

Líbia 2,8 

Nigéria 2,7 

Kína 2,5 

Algéria 1,6 

Norvégia 1,5 

Indonézia 1,1 

Forrás: Vajda György: Energiaforrások. 

A világ kőolajellátásának problémája, hogy a nagy kitermelőhelyek nem illesz

kednek a felhasználás térbeli elhelyezkedéséhez. (A következő évtizedekben csökken a 

már most is „olajhiányos" Észak-Amerika és Európai Unió termelése). A világ kőolaj

készleteinek közel kétharmada a Perzsa-öböl térségében helyezkedik el, azonban a régió 

politikai, gazdasági és társadalmi szempontból is instabil térség. Előnye, hogy viszonylag 

közel fekszik a nagy fogyasztópiacot jelentő Nyugat-Európához. A kilencvenes években 
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lejátszódott változások valamelyest csökkentették ennek a kedvező faktornak a súlyát. 

Korábban Nyugat-Európa olajbeszerzését a Szovjetunióból akadályozta a hidegháborús 

légkör, a nyugati államok nem akartak stratégiailag kiszolgáltatottá válni a világhatalom

tól, így maradt a nagymértékű közel-keleti olajimport. A Szovjetunió összeomlásával 

azonban csökkent a szembenállás, és így lehetővé vált, hogy Oroszország nagyobb szere

pet kapjon Nyugat-Európa ellátásában, ami a közel-keleti térség szerepét csökkentheti. 

(Lásd még az 5. fejezetet.) 

A kőolajkészletek egyenlőtlen eloszlásának következménye, hogy a világexport 

közel egyharmadát az OPEC-államok adják. A legjelentősebb exportőrök: Szaúd-Arábia, 

Irán, Kuvait, Egyesült Arab Emirátusok, Venezuela. Az utóbbi évtizedekben folyamato

san emelkedett az OPEC-en kívüli országok szerepe a világ ellátásában: Mexikó, Kína 

illetve az északi-tengeri kitermeléssel rendelkező államok, például Norvégia. Ezt „ellen

súlyozta" a kilencvenes években a szovjet utódállamok termelésének visszaesése. 

A világ egyik legjelentősebb olajimportőre az Európai Unió. A belső források 

visszaesése miatt az importfüggőség a kilencvenes évekhez képest tovább fog emelkedni: 

85 %-ról (1995) körülbelül 94-95 %-ra (2020). Az előrejelzések szerint az Unió tagálla

mainak fogyasztása kis mértékben fog emelkedni, évente 0,3-0,5 %-kal. A világtendenci

ának megfelelően az Unióban is a közlekedésben és a vegyiparban marad meg a kőolaj 

kiemelkedő szerepe. A motorhajtóanyag-felhasználás 1-1,5 %-kal emelkedhet évente a 

jövőben, ami jelentősen meghaladja a teljes olajfelhasználás növekedését. 

Az EU növekvő olajimportja a jövőben megköveteli a beszerzési források biztosí

tását. A Közel-Kelet aránya a világ kőolaj igényeinek kielégítésében változatlan marad 

mintegy 30 %-os részesedéssel, várható exportkapacitása 0,8 és 1 milliárd tonna között 

lesz 2020-ban. Az EU szempontjából fontos változás lehet, hogy az ezredforduló utáni 

várhatóan helyreáll Oroszország korábban megrendült olajtermelő-kapacitása. Az orosz 

olaj csővezetékes szállítása olcsóbb, mint a tankhajókon történő a Közel-Keletről. Európa 

ellátásbiztonságát segítheti a jövőben az egykori szovjet tagköztársaságok - Kazahsztán, 

Azerbajdzsán - szándéka: olajat szállítani a jelentős felvevőpiacot jelentő Európába. A 

növekvő orosz olajimport az Európai Unióba, kedvező lehet hazánk számára is, főleg ha 

kitudjuk használni tranzitszerepünket. Már önmagában az EU növekvő orosz olajimportja 

növelheti a (jövőben) uniós tag Magyarország stratégiai pozícióit. 
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3. 2. 2. A földgáz szerepe az energiafogyasztásban 

Az előrejelzések alapján, illetve a kilencvenes évek folyamataiból ítélve a követke

ző néhány évtized a földgáz korszaka lesz, és különösen igaz ez a fejlett európai államok 

esetében. A gáz iránti kereslet a hetvenes évek olajárrobbanásai után élénkült meg, és 

„népszerűségét" növelte, hogy mérsékeltebb környezetszennyezéssel jár elégetése, mint 

más fosszilis energiahordozóé. 2020-ig várhatóan tovább nő a felhasználása, jóval gyor

sabb ütemben, mint bármely más energiahordozóé. 2020-ra súlya a világ energiaszerke

zetében elérheti a 29 %-ot, így nagyon megközelíti a kőolaj 30 %-os részesedését.4 (1970-

ben a földgáz a világ energiafogyasztásában mindössze 18,5 %-kal részesedett.) 

5. táblázat: Az 1 T m 3 - t meghaladó földgázvagyonnal rendelkező országok 

Ország Műrevaló földgázvagyon ( T m 3 ) 

Oroszország 42,0 

Irán 13,8 

Egyesült Arab Emirátusok 5,8 

Egyesült Államok 5,6 

Katar 4,5 

Szaúd-Arábia 4,0 

Venezuela 3,5 

Algéria 3,0 

Kanada 2,8 

Norvégia 2,8 

Nigéria 2,4 

Mexikó 2,1 

Indonézia 2,0 

Hollandia 1,8 

Malajzia 1,5 

Ausztrália 1,2 

Kuvait 1,0 

Forrás: Vajda György: Energiaforrások. 

Az utóbbi években a világ ismert földgázvagyona - hasonlóan a kőolajhoz - gyor

sabban bővült, mint a kitermelés. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy a technika fejlő

désével lehetővé vált a tenger alatti telepek kitermelésbe vonása. A műrevaló vagyon 

4 BP Statistical Review of World Energy 1999. 
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jelenleg mintegy 150 ezer milliárd m 3 , (azaz 125 ezer milliárd toe), de a végső konvenci

onális vagyont 300-600 ezer milliárd m^-re becsülik. A kilencvenes évek végén a fel

használás évente mintegy 2,2 ezer milliárd toe volt, így a készletek - a felhasználás jelen

legi szintjét tekintve - még mintegy 65-70 esztendeig elegendőek. A földgáz árát a jövő

ben növelheti, hogy a termelőhelyek egyre távolabb kerülnek a felhasználástól (Északi-

tenger, Oroszország). Ez különösen a nagy importőr Nyugat-Európának okozhat gondot. 

A földgáztelepek térbeli elhelyezkedése valamivel egyenletesebb, mint a kőolajé. 

A világ földgáztartalékainak körülbelül 40 %-a a volt Szovjetunió területén található, a 

Közel-Keleten mintegy 30 %-a. Európa tartalékai szerények, a jelenleg ismert tartalékok 

mindössze 4 %-a található az „öreg kontinensen", elsősorban az Északi-tenger selfjén. Az 

északi-tengeri kitermelés azonban költségesebb, mint a világ más térségeiben, és a fo

gyasztást a szárazföldre való továbbítás is drágítja. 

A földgáz felhasználásának illetve szállításának nélkülözhetetlen eleme a megfe

lelő műszaki infrastruktúra megléte, aminek kiépítése és módosítása igen költséges. A 

viszonylag magas szállítási költségek szerepet játszanak abban, hogy a kitermelt földgáz 

csak mintegy 20 %-a kerül be a nemzetközi kereskedelembe. A legjelentősebb exportőr 

államok: Oroszország és Algéria. Mindkét ország elsősorban Nyugat- illetve Közép Eu

rópát látja el. Regionális szerepe jelentős Hollandiának és Norvégiának, Ausztráliának, 

Indonéziának, Malajziának, Katarnak és Bruneinek. 

A kilencvenes évek közepén mintegy 200 millió földgázfogyasztó volt Európá

ban. Az 1995-ben 320 milliárd m3-es fogyasztás mintegy 60 %-át képesek voltak előte

remteni saját termelésből a kontinens államai. A következő évtizedekben gyors ütemben 

fog emelkedni a gázfogyasztás. Az ST-változat szerint például az elektromosenergia

termelés céljából felhasznált földgáz mennyisége 5-7 %-kal bővül évente, és 2020-ra eléri 

a 260 milliárd m 3-t. Az Unió földgáztermelése - figyelembe véve a nem EU-tag Norvé

gia kapacitását is - nem lesz képes az igények ilyen gyors növekedését kielégíteni. Az 

előrejelzések alapján az EU termelése 2020-ban körülbelül 200 milliárd m 3 lesz, még a 

szükségletek 500 és 700 milliárd m 3 között alakulnak majd. A felhasználás bővülését 

minden bizonnyal a behozatal emelkedése kíséri majd, így az EU jelenlegi 40 %-os im

portfüggősége 2020-ra elérheti akár a 70 %-ot is. Ez a kiszolgáltatottság természetesen 

veszélyeket jelent. Főleg, ha figyelembe vesszük, hogy az EU legfeljebb egy évig tudná 

átvészelni az orosz, norvég és algériai termelésre alapozott gázimport megszűnését.5 Az 

5 Európa erősen ráutalt a gázra. - Világgazdaság, 2001. július 25. 
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Európai Unió számára az orosz és az algériai függőség adhat okot aggodalomra, noha 

mindkét állam kipróbált, stabil szállítónak bizonyult a múltban. (Az Uniónak a kiegyen

súlyozott energiaellátás céljából biztos lábakon álló politikai és energetikai kapcsolatokat 

kell kiépíteni a szóba jöhető - az E U perifériáját jelentő - importtérségekkel!) 

8. ábra: Az európai rendszerbe integrált gázvezetékek 

Forrás: M O L Rt. 

Az Unió a legnagyobb „belső" szállítója Norvégia lehet. Ugyan nem tagja az EU-

nak, de a szilárd gazdasági kapcsolatok és a földrajzi közelség a norvég gáz számára biz

tos piacot teremtenek az Unióban. A jelenleg működő és a közeljövőben üzembe helye

zendő vezetékek segítségével 2020-ig évente mintegy 70 milliárd m 3 gázt szállíthat Nor

végia Európába. Középtávon nagyon valószínű Norvégia belépése az Európai Unióba, 

hiszen erősödik az a felismerés, hogy így Oslo belülről tudja befolyásolni az ország szá

mára meghatározó integráció működését. (Az északi-tengeri brit exportkapacitás összesen 

évi 15-20 milliárd m 3 lehet a következő húsz évben.) 

25 



Egyes energiahordozók szerepe a világ energiafogyasztásában 

A meglévő gazdasági és energetikai kapcsolatok, a már kiépült és az épülő transz

kontinentális vezetékhálózat, a földrajzi helyzet és a meglévő tartalékok alapján kiemelt 

szerepe lehet a jövőben Oroszországnak az EU gázpiacán. Kockázati tényezőt jelent 

azonban az orosz vezetékrendszer műszaki állapota, és az, hogy az európai gázpiac meg

határozó államai közül Oroszország az egyetlen, ahol a gazdaságpolitikai célokat az üzle

ti megfontolások mellett geopolitikai érdekek is befolyásolják. Bizonytalansági tényezőt 

jelent Ukrajna is, amelyen keresztül az Európába irányuló gázexport mintegy 90 %-át 

tranzitálják, és amely gyakran elszámolási vitában áll Moszkvával. (Az Európai Unióban 

arra is számítanak, hogy az új közép-európai államok felvételével növekedni fog a függő

ség az orosz földgázimporttól, mivel ezeknek a tagjelölteknek a ráutaltsága már a csatla

kozás előtt is magasabb az uniós átlagnál.) 

Oroszország kulcsszerepét jelzi, hogy a világ legjelentősebb földgáztermelőjéről 

van szó, a műrevaló tartalékok elérik a 42 ezer milliárd m 3 - t . A szénhidrogén-ipar az 

ország legjelentősebb exportágazata, ezért az orosz energiastratégia az exportlehetőségek 

maximális kihasználását, az ezekhez szükséges feltételek biztosítását, illetve a külföldi 

piacokhoz, tőkéhez, és a korszerű technológiákhoz történő szabad és diszkriminációmen

tes hozzáférését célozta meg. Ez bizonyos ellátási garanciát is jelent a gázimportőr álla

mok számára. Az exportkapacitás Nyugat- és Közép-Európa felé 2000-ben 125 milliárd 

m 3 volt, ami a jövőben tovább növekedhet. Ezt a célt szolgálja a Jamal-program, melynek 

keretében két új vezetéken keresztül mintegy 50 milliárd m 3-rel növelik a szállítási kapa

citást Nyugat-, illetve Közép-Európába. (Oroszország számára a jövőben jelentős gázvá

sárló lesz a Távol-Keleti térség is. Már épül a Kovitka-Kína-Korea vezeték.) 

Hangsúlyosabb szerepet játszhat a jövőben Észak-Afrika is Európa földgázellátá

sában. Az Észak-Afrikából (Algériából, Egyiptomból, Líbiából) az Európai Unióba irá-

nyulóföldgázexport jelentősen nőhet a tervezett fejlesztések eredményeként. Hosszabb 

távon a három ország (egyelőre) „informális gázszövetségével" is számolni kell. 

Algéria napjainkra jelentős szerepet vívott ki magának az Unióban. Már 1983-ban 

elkészült az Algériát és Olaszországot összekötő 24 milliárd m3-es kapacitású Trans-

Mediterranean, majd 1996-ban az Algéria és Spanyolország közötti gázvezeték. Ezeken 

át 2000-ben már több mint 60 milliárd m 3 gázt értékesített, amivel a nyugat-európai pia

con a második helyre jött fel Oroszország mögé. A jövőben Algír további kapacitásbőví

tést tervez, tankhajókon illetve a Földközi-tengert átszelő vezetékeken keresztül. Líbia 

bekapcsolódása az európai gazdasági és energetikai térszerkezetbe csak idő kérdése, kö-
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zéptávon ezt is valószínűsíteni kell. Az ország aktívabb részvételét az Unió gázellátásá

ban egyelőre a meglévő - de már oldódó - politikai ellentétek gátolják. Egyiptom egyelő

re nem csővezetékekben gondolkodik, hanem az LNG kapacitásai fejlesztésében. 

Észak-Afrika és Dél-Európa között újabb gázvezetékek működésbe lépése várha

tó. A legelőrehaladottabb fázisban az olasz ENI projektje van Líbia és Szicília összeköté

sére, amely a TransMediterranean-rendszerhez fog kapcsolódni. A várhatóan 2004-ben 

elkészülő vezetéken évi 8 milliárd m 3 líbiai gáz jut Olaszországba. További vezeték lehet 

a Medgaz, amely tenger alatti csővezetékes kapcsolatot teremt Algéria és Spanyolország 

között, éves kihasználása eléri a 8 milliárd m3-t. Vizsgálják annak lehetőségét is, hogy az 

algériai gázt Szardínia és Korzika érintésével juttassák az észak-olasz Livorno kikötőjéig. 

Az ambiciózus tervek alapján a régió európai relációjú éves exportkapacitása mintegy 

110 milliárd m3-re is bővülhet, és ez felülmúlja majd az Unió belső szállítóinak exportját, 

- Norvégia 2000-ben 46, Hollandia 35 milliárd m 3 gázt exportált - és komoly versenyt 

teremthet Oroszországnak is. Annál is inkább, mivel az afrikai gáz vásárlásában jelenleg 

leginkább érdekelt három dél-európai állam (Olaszország, Spanyolország és Portugália) 

aligha lesz képes felvenni többletkínálatot. így az észak-afrikai gáz számára Európa más 

régióiban is piacokat kell találni. Az EU-ba irányuló exportkapacitások bővülésével éle

ződő harc várható majd az európai gázpiacokért, ami azonban kétségtelenül növelheti az 

európai integráció - de a majd uniós tag Magyarország - ellátásának biztonságát. 

Fekete-Afrika - például a jelentős tartalékokkal bíró Nigéria vagy Angola - hely

zetét rontja a távvezetékek hiánya, és hogy ezek kiépítését, működtetését a nagy távolság 

mellett, a bizonytalan politikai és társadalmi helyzet is akadályozza. A gáz megjelenése 

ebből a térségből középtávon csak a tankhajókon történő szállítással lehetséges. A csepp

folyósított, tankerekkel történő szállítás szóba jöhet Latin-Amerikából is. 

A jövőben jó esélye van a közép-ázsiai, illetve a Kaszpi-tengeri földgáz megjele

nésének Európában. A térség volt szovjet tagállamai - például Kazahsztán, Üzbegisztán, 

Türkmenisztán - a függetlenségük kivívása óta jelentős erőfeszítéseket tettek nyers

anyagkincseik kitermelésének növelésére. Ezek az államok a nemzetközi kereskedelembe 

immár önállóan bekapcsolódva próbálják kihasználni azokat a belső forrásaikat, ame

lyekkel gyorsíthatják fejlődésüket. A kapcsolatok kiépítését nehezítik, hogy ezeknek az 

államoknak nincsenek közvetlen vezetékeik Európába, csak Oroszországon - a vetélytárs 

területén át - képesek egyelőre szállítani. A jövőben az egyik kiemelt feladat a megfelelő 

vezetékek kiépítése Oroszország elkerülésével, Törökországon esetleg Iránon keresztül. 
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A jövőben új eladó lehet az európai gázpiacon a hatalmas tartalékokkal rendelke

ző Irán is. A távolság, a hiányzó közvetlen vezetékes összeköttetés mellett a politikai be

rendezkedése is hátráltatatja jelenleg az exportot Európába. Az utóbbi években azonban 

óvatos nyitás és reformok jellemzik az iszlám államot. Az EU-ban középtávon mintegy 

50 milliárd m 3 iráni gáz vásárlásával számolnak. 

3. 2. 3. A kőszén szerepe az energiafogyasztásban 

A Föld jelenleg ismert szénvagyona még több száz évre biztosítja a szükségletek 

kielégítését. A jelenleg ismert feketekőszén-készletek nagysága meghaladja az 560 Gt-t, 

még a barnakőszén és a lignit esetében a 420 Gt-t. A világ barnakőszén-tartalékai még 

450-500, még a feketeszén-tartalékok körülbelül másfél évszázadra elegendőek. 6 A világ 

feketeszén-termelése a kilencvenes évek végén 3,6 Gt, még a barnaszéné 0,94 Gt körül 

volt. A felszínre hozatal kis mértékben emelkedett a kilencvenes években. 

A kőszénfogyasztás növekedése a világon 1,5 % lehet évente, a termelés 2020-ig 

várhatóan az 1995-ös 2,2 milliárd toe-ről 3 milliárdra emelkedik. Tehát tovább nő a szén 

globális kereslete, bár lassabban, mint a teljes primerenergia-fogyasztás. A szénféleségek 

súlya valamelyest így csökken a világ energiaszerkezetében, részesedésük 2020-ban 22-

24 % körül lesz, mely a harmadik helyet jelenti a kőolaj és a földgáz mögött. 

Európában és a volt Szovjetunió utódállamaiban csökkenni fog a termelés illetve a 

felhasználás. A fogyasztás bővülését az afrikai, latin-amerikai illetve ázsiai államok nö

vekvő felszínre hozatala eredményezi. A felhasználás csökkenését környezetszennyezés 

mellett, a nagy munkaerő-szükséglet, és - a szénhidrogénekkel összevetve - nehezebb 

kezelhetőség okozza, elsősorban a fejlett régiókban. A különböző előrejelzések meg

egyeznek abban, hogy a széntermelés és felhasználás elsősorban a gyorsan fejlődő orszá

gokban fog növekedni. Ezek miközben céljuknak tekintik a gazdasági fejlesztést, saját 

energiaigényüket fokozottan fogják saját forrásaikból - például köszénvagyonukból -

kielégíteni. A kilencvenes évek végén a globális szénfogyasztás nagyjából fele az ázsiai

csendes-óceáni térségre jutott. (Ezen államok gyors gazdasági fejlődése, és az ezt követő 

energiafelhasználás a jövőben komolyan akadályozhatja az üvegházhatás csökkentésére 

tett nemzetközi erőfeszítések sikerességét.) 

6 Forrás: A világ barnaszénbányászata. 
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A kilencvenes évek végén a világon termelt villamos energia közel 40 %-a szár

mazott a szénerőmüvekből. A szénalapú villamosenergia-termelés biztonságát fokozza, 

hogy szénféleségeket közel 100 országban lehet bányászni, a szénlelőhelyek eloszlása -

szemben a szénhidrogénekkel - jóval egyenletesebb a Földön. (A bizonyított szénhidro

gén-tartalékok mintegy 70 %-a a politikailag labilis Közel-Keleten és a posztszovjet tér

ségben összpontosul.) A régiókon belül a felszínre hozatal és a felhasználás többnyire 

kiegyenlített. (Például az energetikai szenek 60 %-át a kitermelés helyétől számítva 50 

km-es körzetben használják fel.) 

6. táblázat: A legnagyobb szénkészletek eloszlása 

Ország Műreva ló vagyon (Gt) Reménybel i készlet (Gt) 

Oroszország 241 5 200 

Kína 730 1 330 

Egyesült Államok 215 1 140 

Ausztrália 90 710 

Németország 81 186 

India 62 114 

Dél-Afrikai Köztársaság 55 nincs adat 

Lengyelország 40 121 

Forrás: Vajda György: Energiaforrások. 

A kőszénnek továbbra is meghatározó szerepe marad a villamosenergia

termelésben. A kitermelt szén több mint 60 %-a várhatóan az erőmüvekben, 16 %-a az 

acélgyártásban hasznosul majd. A világ áramtermelésében mintegy 37 %-os volt a szén 

súlya (1999), de az egyes régiók és országok között nagy eltérések vannak. Az Európai 

Unió egészében például csak 27 % a részesedése, ugyanakkor Németországban megha

ladja az 50 %-ot. Ám ez utóbbinál is nagyobb arányt ér el az USA (56 % ) , India (75 %) 

és Kína (70 %) áramtermelésében. 

Az Európai Unió szénfelhasználása középtávon - környezetvédelmi és gazdasá

gossági szempontok miatt - csökkenni fog, de jelentős szerepe marad a villamosenergia

termelésben. Az EU szénszükséglete 310 millió toe-ről 2020-ig 200 millióra esik (ST 

változat szerint). Ám ezzel egy időben a behozatal aránya - a belső termelés visszaesése 

miatt - egyharmadról kétharmadra emelkedhet. 

A legnagyobb feketeszén-termelő államok Kína, az Egyesült Államok. India. 

Független Államok Közössége (Oroszország, Kazahsztán), Dél-Afrika, Ausztrália és 
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Lengyelország. A legtöbb barnakőszenet Németország, a Független Államok Közössége, 

az Egyesült Államok, Lengyelország, Görögország, Csehország, Törökország és Ausztrá

lia termeli. A felszínre hozott szén közel egytizede kerül a nemzetközi piacokra. A legje

lentősebb szénexportőr államok a következők: Ausztrália, az Egyesült Államok, Dél-

Afrika, Kanada, Lengyelország, Oroszország, Kína, Kolumbia és Indonézia. A legna

gyobb szénvásárlók az Európai Unió, Japán és Dél-Korea. Ezeknek a térségeknek a szén

importja várhatóan emelkedik a jövőben. 

A barnakőszén felhasználásának alakulása különösen figyelemre méltó lehet ha

zánk számára, hiszen tartalékaink illetve széntermelésünk jobbára ennek a felszínre hoza

talát jelenti, és a villamosenergia-termelésben is fontos szerepet játszik. A kilencvenes 

években a felszínre hozott barnaszén közel 70 %-a Nyugat- és a Közép-Európa államai

ban került kitermelésre, ideértve az orosz bányászatot is. A világ összes termelésében 

Ázsia részesdése 13 %, Észak Amerikáé 12 %, Ausztráliáé 5 % volt. 

A kitermelt barnaszén felhasználása csak abban a térségben gazdaságos - a v i 

szonylag alacsony fűtőérték miatt - ahol a fejtések találhatóak, ezért csupán a barnaszén 

1 %-át exportálják. (Ezzel szemben a feketeszén 12 %-át, a kőolaj 56 %-át és a földgáz 

mintegy 20 %-át exportálták 1995-ben.) A barnaszén mintegy 90 %-át villamos- és hő

energia termelésre használták fel a kilencvenes években. (Ez az arány Magyarországon 

is!) Az erőművek elsősorban közvetlenül a kitermelőhelyek közelében települtek. 

A világ elektromos energia termelésében a barnaszén aránya mindössze 4 % körül 

volt, azonban néhány EU-tagállam energiaszerkezetében ennél meghatározóbb szerepet 

játszik. Németországban - a legnagyobb barnaszén-termelő államban - az áramtermelé

sében 27 %-os súlyt képvisel, Görögországban 68 % az arány, a jelentős felszínre hoza

tallal bíró Spanyolországban csak 8 %. Az uniós tagságra pályázó Lengyelországban az 

elektromos energia mintegy 40 %-át szintén barnaszénalapú erőmüvek adják. 

Az Unió vezető országa, Németország - a jelenlegi kitermelést alapul véve -

mintegy 200 évre elegendő gazdaságosan kitermelhető barnaszén-tartalékkal rendelkezik. 

A már működő és megnyitandó bányák körülbelül 40 évre elegendő barnaszenet képesek 

adni. Ez a forrás középtávon meghatározó lesz a német energiagazdálkodásban. 

Tisztán a tartalékok oldaláról vizsgálva a jövő lehetséges energiaforrásait - a kő

szén lehetséges alternatíva lehet, feltéve, ha a környezetet minimálisan terhelő technoló

giák rendelkezésre fognak állni. Az emberi civilizáció fejlődését tekintve, reménykedhe

tünk, hogy a korszerű eljárások kidolgozása csak idő kérdése, és a szén felhasználása nem 

fenyeget majd végzetes környezeti károsodással. Az ilyen technológiákat valószínűleg a 
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legfejlettebb régiókban dolgozzák majd ki, azonban ezek az államok szorulnak majd rá 

legkevésbé. A fenntartható fejlődés érdekében, ezeknek az országoknak át kell majd adni 

ezeket a technológiákat a fejletlenebb, de az erőteljes fejlődés előtt álló államoknak. Hi

szen a környezetszennyezés csökkentése globális szemléletet igényel! 

A technikai fejlődés lehetővé teheti, hogy a szénfelhasználás „hanyatlása" lassabb 

legyen. Ezt szolgálják az ún. „clean coal" (tiszta szén) technikák, amelyek elterjedését a 

szénhidrogének árának — középtávon jelzett - növekedése ösztönözheti. (A kilencvenes 

évek végén növekvő olaj- és földgázárak például lökést adtak az USA-ban a szenes tech

nológiájú erőművek építésének.) 

9. ábra: A villamosenergia-termelés megoszlása a világon 1998-ban 

• E g y é b 

Forrás: IEA 

A „tiszta szén" technológiának a lényege, hogy az égés során megjelenő kén-, nitrogén- illet

ve szén-dioxid kibocsátást csökkentsék. A kén- és nitrogén-dioxid leválasztására már létezik 

nagyüzemi technológia, nagyobb gond a szén-dioxid-mentesítés. De már erre is léteznek ígé

retes eljárások. Az égéstermékből kiválasztott szén-dioxid föld alatti rétegekbe sajtolva, illet

ve föld alatti sós vizekben eltárolható. Azonban ezek az eljárások nagyon megdrágítják az 

energiatermelést, ám még mindig olcsóbbak, mint a megújuló fonásokból történő előállítás. 

Egyelőre azonban nincsen nagyíizemileg alkalmazható technológia, de egyes elemét külön-

külön már alkalmazzák. 

A levegőtisztasági követelmények szigorodása ellenére a kőszén minden valószí

nűség szerint az emberiség meghatározó energiaforrása marad középtávon, és megőrizhe

ti a vezető szerepét a világ villamosenergia-termelésében. 
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3. 2. 4. A villamos energia szerepe az energiafogyasztásban 

A kilencvenes években számos gazdasági és társadalmi jelenség befolyásolta a 

villamos energia termelésének és felhasználásának addig megszokott rendjét. A modern 

társadalmakban erősödött az atomenergia-ellenesség. Sokan nehezen tudják elfogadni a 

szennyező kőszén- és az olajalapú erőmüvek működését, de gyakran ellenszenv fogadja a 

természeti környezet jelentős átalakításával járó vízerőmüvek felépítését is. A áramterme

lést és fogyasztást befolyásolta, hogy csökkent az igénynövekedés mértéke, és egyre in

kább előtérbe kerül a piaci verseny. A következő évtizedek során a világ szinte minden 

országában épül majd valamilyen erőmű. Tekintsük át, milyen okokból épülhetnek ezek: 

1. A legkézenfekvőbb ok, hogy a gazdasági fejlődéssel növekedni fog a 

villamosenergia-igény. Megemlítendő, hogy a fejlett államokban kisebb mértékű lesz a 

kapacitásbővülés, mint a fejlődő államokban. 

2. Számos erőművet kell a következő évtizedekben leállítani, mert változtak a 

működtetés körülményei. A régi erőmüvek a szigorodó környezetvédelmi szabályoknak 

nem felelnek meg, alacsony hatásfokkal üzemelnek, három-négy évtizedes technológiá

val dolgoznak, és gazdaságossági szempontok miatt sem éri meg ezeket tovább üzemel

tetni. 

3. A liberalizált energiapiac kiépülésével azért is épülhetnek erőmüvek, mert ezt 

egyszerűen gazdaságos befektetésnek tartják. Lehet, hogy egy adott térség ellátása ugyan 

biztonságosan megoldott, azonban az új erőmű olcsóbban képes ellátni a fogyasztókat. 

Úgynevezett független termelők tehát a piaci verseny ösztönzésének hatására korszerű 

erőművekkel jelennek meg egy régióban. 

4. A fejlett országokban támogatják a megújuló erőforrásokra épülő 

villamosenergia-termelést. Sok helyen ösztönzik a kapcsolt hő- és villamosenergia

termelés elterjedését, elsősorban a városok ellátásában.7 

A 2020-ig terjedő időszakban a világon évente átlagosan 3 %-kal emelkedik majd 

az elektromosenergia-fogyasztás. A világ legfejlettebb államaiban, az OECD-

országokban 2,1 %-os emelkedést prognosztizálnak. Igen gyors emelkedést jósolnak Ke

let-Ázsiában évente 4,9 %-kal, illetve ezen belül Kínában 5,4 %-kal. Ennek az egyenlőt

len növekedésnek az eredménye az lesz, hogy még a kilencvenes évek végén az OECD-

országok adták a villamosenergia-termelés közel 60 %-át, ez a részesedés 2020-ra körül

belül 47 %-ra esik vissza. 

7 STRÓBL ALAJOS: Erőműépítések világszerte. 
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Miközben a világon 3 %-kal fog emelkedni az áramszükséglet, addig új kapacitá

sok csak 2,6 %-kal fognak nőni. Ez az új erőmüvek a korábbiaknál jobb hatásfoka miatt 

lehetséges. 2020-ig elsősorban földgázalapú egységek épülnek majd, bár - százalékban 

kifejezve - a megújuló energiaforrásokra támaszkodó erőművek teljesítménye gyorsab

ban fog emelkedni. Az átlagosnál alacsonyabban növekszik majd a víz- és a szénerőmüi 

kapacitás. 2010 után valamelyest csökkenhet az atomerőmüvek szerepe, ugyanakkor olaj

alapú áramtermelő egységek még mindig épülnek majd.8 

7. táblázat: Erőműépítések a világon 1995-2020. (GW) 

Energiaforrás 1995 2010 2020 
Évi átlagos növeke

dés 

Szilárd 1 032 1 362 1 760 + 2,2 

Olaj 404 527 604 + 1,6 

Gáz 571 1 309 2 035 + 5,2 

Atom 347 375 334 -0,2 

Víz 713 940 1 109 + 1,8 

Megújuló 13 43 73 + 7,2 

Összesen 3 079 4 556 5 915 + 2,6 
Forrás: Stróbl Alajos: Erőműépítések világszerte, World Energy Outlook 1998. 

Az Európai Unióban 2 %-os évi GDP növekedéssel számolva, a villamosenergia

fogyasztás 2020-ig évente átlagosan 1,5 %-kal emelkedik. (A villamosenergia-igényesség 

így 0,5 %-kal csökken évente.) A leggyorsabban a közlekedés és a szállítás igénye emel

kedik majd, évente 4-5 %-kal. Az ipar áramfogyasztása 1-2 %-kal, még a lakosságé kö

rülbelül 1 %-kal bővül majd évente. 2020-ban az Unió elektromosenergia-felhasználása 

várhatóan eléri a 3,2 milliárd kWh-t. (1995-ben 2,3 milliárd kWh volt.) 

A nukleáris energia jövőbeni szerepének alakulása bizonytalan az EU-ban. Ezt 

jelzi, hogy az ST változat illetve az FO változatok eltérő tendenciát feltételeznek. Az ST 

modell (ez a „forgatókönyv" a legvalószínűbb) az atomerőmüvekben termelt áram - ala

csony - évente átlagosan 0,5 %-os emelkedésével számol 2020-ig. Ennek hátterében az 

áll, hogy a már épülő reaktorok megépítése befejeződik, ezek működése elkezdődik. 

Azonban 2005 után több régi egység működési ideje lejár. Ezeket bezárják, illetve nem 

kerül sor pótlásukra. 2005 után az atomerőmüvi áramtermelés visszaesésével számol az 

ST változat. Ugyanakkor az FO változat - a szén-dioxid-emisszió mérséklése miatt - a 

nukleáris áramtermelés tartós növekedésével számol. 

8 World Energy Outlook, 1998. 
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3. 2. 4. 1. Erőműépítések Európán kívül 

A következő évtizedekben a legtöbb erőmű építése a távol-keleti államokban vár

ható. A régión belül Kínáé lesz a vezető szerep. Az országban 1997-ban 250 GW telje

sítmény termelte az áramot, ami 2020-ig 750-900 GW-ra is bővülhet. A kilencvenes évek 

végén az áramtermelő kapacitás 70 %-a szénalapú, körülbelül egynegyede vízerőmüvi 

volt, a többi szénhidrogén-alapú illetve nukleáris erőmű. A hatalmas teljesítménynöveke

dést elsősorban a hőerőmüvi - ezen belül is - a szénalapú áramtermelés adja majd. Mel

lette jelentős lesz a vízerőmüvek teljesítményének az emelkedése, illetve új atomerőmű

vek is épülnek, azonban ezek kapacitása 2020-ban is „csak" 20 GW körül lesz. A többi 

kelet-ázsiai államokban szintén gyorsan fog növekedni a villamosenergia-igény. Elsősor

ban földgáz illetve széntüzelésű erőmüvek építése várható, de bővül majd a nukleáris 

kapacitás is. Főleg a Koreai Köztársaságban és a Fülöp-szigeteken készülnek majd atom

erőművek, de tervezik az atomenergia nagyobb mértékű hasznosítását Indonéziában, Taj

vanon, Thaiföldön, Vietnamban és Észak-Koreában is. 

Érdemes figyelmet szentelni négy Európán kívüli fejlett államban várható változá

sokra. Az Egyesült Államokban, Japánban, Ausztráliában és Kanadában évente átlagosan 

1,3 %-kal emelkedhet az áramtermelő kapacitás. Ezekben az országokban 2010-ig -

1995-höz képest - megduplázódik a földgáztüzelésű erőmüvi teljesítmény, de több mint 

egyharmaddal visszaesik az olajalapú kapacitás. Valamelyest több lesz a szénerőmü, és 

növekszik a vízerőművek, illetve a megújuló energiaforrásokat használó erőművek telje

sítőképessége. A legnagyobb ütemű kapacitásnövekedés az energiahordozókban szegény 

Japánban várható 2,3 %-kal. A négy ország közül csak itt tervezik új atomerőmű építését. 

Ausztráliában a feketeszénre települt erőmüvek, még Kanadában a földgázalapú hőerő

művek és a vízerőművek biztosítják majd növekvő igények kielégítését. Az USA-ban 1,1 

%-os kapacitásnövekedést terveznek, és - a kilencvenes évek energiakoncepciói szerint -

szinte minden többletet a földgázalapú erőmüvek biztosítanának. 

A 2001. januárjában hivatalba lépett Bush-kormányzat energiakoncepciójában meg

említik, hogy a növekvő energiafogyasztás kielégítésére - az atomenergia mellett - a 

kőszén is hangsúlyos szerepet kaphat a jövőben. A koncepció a 2020-ig 45 %-kal 

növekvő amerikai áramfogyasztást csak ezeknek a forrásoknak a bevonásával tartja 

biztosíthatónak. Nem véletlen, hogy az USA bejelentette, hogy nem fogja betartani a 

kyotoi egyezményben vállalt károsanyag-kibocsátás csökkentését. Ez jól példázza, 

hogy a fejlett államok politikai vezetői vonakodnak a jóléti társadalmak lakosságá-
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nak életnívóját csökkentő megszorító - az energiafogyasztást korlátozó - intézkedé

seket tenni, félve az esetleges politikai következményektől. (Ellenpélda az Európai 

Unió, amely betartja a Kyotóban vállalt csökkentéseket.) 

3. 2. 4. 2. Erőműépítések Európában 

Az európai OECD-országokban - ide sorolva Csehországot és Magyarországot is 

- a beépített kapacitás 1,9 %-kal emelkedik 2020-ig - szemben a 2,1 %-os világátlaggal. 

A növekményt szinte teljes egészében a földgáztüzelésű erőművek fogják megtermelni. 

Elsősorban összetett körfolyamatú gáz- és gőzturbinás erőművek készülnek majd, és ezért 

a földgázalapú erőmüvek teljesítménye az átlagnál mintegy négyszer gyorsabban emel

kedik. A gáz súlyánál is nagyobb arányban emelkedik a szélerőművi kapacitás részesedé

se. Az atom- a szén és olajalapú erőművek jelentősége viszont lassan csökkenni fog. 

Az úgynevezett átmeneti gazdasággal rendelkező országokban (Albánia, Bulgária, 

Lengyelország, Románia, Szlovákia és a jugoszláv illetve szovjet utódállamok) gyorsabb 

növekedés várható. A többletet itt is elsősorban a földgázalapú termelés biztosítja a jövő

ben, évente átlagosan 5,4 %-kal emelkedik a teljesítmény. A szénerőmüvi kapacitás 1,8 

%-kal, még az olaj- és vízerőmüvi l - l %-kal bővül. Ugyanakkor számos öreg erőmüvet 

le kell állítani a régióban. A térségben lévő atomerőművi teljesítmény így 41 GW-ról 29-

re olvadhat 2020-ra, bár a régió nukleáris kapacitásának pontos alakulása bizonytalan. 

8. táblázat: Erőműépítések az európai OECD-államokban 1995-2020. (GW) 

Energiaforrás 1995 2010 2020 Évi átlagos növekedés 

Szilárd 173 160 129 - 1,2 

Olaj 84 82 80 -0,2 

Gáz 75 279 459 + 7,5 

Atom 126 127 107 -0,7 

Víz 167 188 201 + 0,7 

Szél 2 15 30 + 11,4 

Egyéb 2 3 4 + 2,8 

Összesen: 628 853 1009 +1,9 
Forrás: Stróbl Alajos: Erőműépítések világszerte, World Energy Outlook 1998. 

Az igények növekedése és a régi erőmüvek leselejtezése miatt az EU-ban össze

sen 450 GW új kapacitást kell kiépíteni. A selejtezések elsősorban a szén- és az olajalapú 

erőmüveket érintik majd. Ezzel párhuzamosan jelentősen növekszik majd a földgázalapú 

erőművek részesedése a termelésben. Az új egységek jó hatásfokú kombinált ciklusú egy-
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ségek lesznek, így az áramtermelés átlagos hatásfoka 36 %-ról 45 %-ra nőhet. Az Euró

pai Unióban a kilencvenes évek végén hétszer annyi földgázalapú erőmű építése folyt, 

mint széntüzelésű. A legtöbb földgázalapú egységet Nagy-Britanniában építették, de Hol

landiában és Olaszországban is jelentős beruházások folytak. 

A 2005-ig terjedő időszakban nyolc államban épül szénalapú erőmű, lignitre pedig 

három államban épül kapacitás. A legtöbb szénerőmű Németországban létesül. 

9. táblázat: Földgázerőmű-építések az Európai Unióban 1996 és 2005 között (MW) 

Ország Kapacitás (MW) 

Ausztria 821 

Belgium 1 806 

Dánia 1 610 

Egyesült Királyság 21 317 

Finnország 836 

Görögország 1 751 

Hollandia 4 830 

Írország 310 

Luxemburg 387 

Németország 1 153 

Olaszország 8 075 

Portugália 165 

Svédország 13 

Összesen: 44 850 

Forrás: Stróbl Alajos: Erőműépítések világszerte, World Energy Outlook 1998. 

10. táblázat: Szénerőmű-építések az Európai Unióban 1996 és 2005 között (MW) 

Ország Feketeszén Barnaszén Összesen 
Ausztria 84 - 84 

Belgium 1 200 - 1 200 

Dánia 385 - 385 

Finnország 230 12 242 

Görögország 580 635 1 215 

Írország - 110 110 

Németország 1 210 1 240 2 450 

Spanyolország 865 - 865 

Összesen: 4 554 / 997 6 551 

Forrás: Stróbl Alajos: Erőműépítések világszerte, World Energy Outlook 1998. 
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Németországban több lignitalapú erőmű épül a keleti tartományokban, külfejtésü 

szénre települve. Az új erőművek hatásfoka 40-42 %-os lesz, szemben a régi egy

ségek 30-31 %-ával. A nyugati tartományokban a Magyarországon is jól ismert 

RWE épít igen korszerű, 45 %-os hatásfokkal bíró 1000 MW-os blokkot. 

Dániában a szénerőművek adják a villamos energia közel 80 %-át, de emellett erő

teljes a megújuló energiaforrások felhasználása, ezeknek a technológiáknak a ki

dolgozása, alkalmazása. Ugyanakkor több, importszénre alapozott erőmű is van, 

melyek működése a világ élvonalát jelentik, hatásfokuk eléri a 47 %-ot. 

Az Unióban alig épül olajtüzelésű erőmű (286 MW), és a létesülő vízerőművek 

teljesítménye is csekély (3349 MW). Szivattyús vízerőművek épültek Ausztriában, Gö

rögországban, Németországban és Portugáliában. 

A jövőben folyamatosan növekedni fog a megújuló energiaforrások szerepe az 

elektromosenergia-termelésében. A kilencvenes évek végén már több erőművi kapacitás 

épült erre (6723 MW), mint széntüzelésre. Elsősorban Olaszországban, Dániában és 

Nagy-Britanniában kezdték el ilyen erőmüvek építését, melyek többsége szélerőmű vagy 

biomassza-alapú. 

Az erőművi tartalékokat tekintve megállapítható, hogy azokat az Unió tagállamai

ban általában csökkentik. Ez részben arra vezethető vissza, hogy az Unió energiapiacán 

egyre inkább érvényesül a liberalizáció, és a piaci szereplők törekednek a kisebb termelé

si költségekre. A megújuló energiaforrásokra jobban támaszkodó államokban általában -

például Dániában és Görögországban - nagyok a tartalékok, és nem is várható azok 

csökkenése. A legnagyobb tartalékok Ausztriában (és a nem Unió-tag Svájcban) vannak, 

amit a vízenergia nagy súlya indokol. Nagy-Britanniában, ahol már befejeződött az ener

giaszektor magánosítása és a piac liberalizálása a tartalékok már nagyon kicsik. A dél

európai államokban - Olaszországban, Portugáliában és Spanyolországban - jelentősen 

csökkentek a tartalékok. Franciaország viszont hatalmas pótlólagos kapacitással rendel

kezik, amit jelentős áramexportja magyaráz. 

Norvégiában érdekes változások kezdődtek az energiaszektorban, elkezdték föld

gáztüzelésű erőművek építését. Természetesen továbbra is meghatározó marad a vízener

gia szerepe, és nem tervezik atomerőmű vagy szénalapú egységek építését. Svájcban a 

növekvő igényeket a vízenergia fogja biztosítani. Törökországban, ahol éves átlagban 7 

%-os igénynövekedést prognosztizálnak, elsősorban szén-, gáz- és vízerőmüveket tervez

nek, de szó van a nukleáris kapacitás bővítéséről is. 

37 



Egyes energiahordozók szerepe a világ energiafogyasztásában 

3. 2. 4. 3. Az atomenergia szerepe az energiafelhasználásában 

Az atomerőmüvekkel rendelkező országokban igen széles skálán mozog a nukleá

ris energiához való viszony. Vannak, melyek úgynevezett atomhatalmak, atomfegyverek

kel rendelkeznek, és vannak olyan országok is - melyek működtetnek atomerőmüveket -

a nukleáris energia békés célú felhasználását hosszú távon ellenzik. Az atomenergia jö

vőbeni alkalmazását nagyban befolyásolta, hogy a kilencvenes években - az 1979-es 

Three Mile Island-i és az 1986-os csernobili balesetek hatására - megtorpantak a nukleá

ris beruházások. Ez a folyamat Észak-Amerikában kezdődött, és később átterjedt Nyugat-

Európára is. Jelenleg egyes államok csupán megtartani kívánják nukleáris kapacitásukat, 

még más országok gazdasági, környezetvédelmi illetve politikai okok miatt tervezik az 

atomszektor leépítését. 

Ausztriában 1978-ban népszavazást rendeztek az atomerőmüvek kérdéséről, mely 

elutasította a nukleáris energia felhasználását, így az elkészült zwentendorft erőmüvet 

sem helyezték üzembe. Ausztria élesen bírálja az atomenergia alkalmazását - a szovjet 

típusú erőmüvek biztonságát - a közép-európai régióban (Csehország, Szlovákia). 

Olaszországban 1987-ben tartottak népszavazást, amelyben az ország lemondott 

az atomenergiáról. Négy nukleáris erőmű működött ekkor, és egy ötödik a befejezés előtt 

állt. Jelenleg már nincs atomerőmű az országban, így importból - elsősorban Franciaor

szágból - kénytelen fedezni áramszükségletének jelentős részét, azaz a francia nukleáris 

kapacitás biztosítja az atomerőmüveket elutasító olaszok áramigényének jelentős részét. 

Svédországban 1980-ban tartottak elutasító végeredménnyel népszavazást a kér

désben, de az első atomreaktort (a Barseback-l-et) csak 1999 novemberében állították le. 

1999 végén már „csak" 11 blokk működött Svédországban. A nyolcvanas években ké

szült tervekben 2010-re tűzték ki az atomerőművek teljes felszámolását, azonban az 

1997-ben elfogadott módosított programban már nem szerepelt ez az időpont. Ez jelzi, 

hogy még várhatók újabb viták az atomenergia alkalmazásáról. Az ország áramellátása a 

kilencvenes években fele részben nukleáris, fele részben vízerőmüvekre épült. A tervek 

szerint a kieső olcsó atomenergiát földgáz- illetve olajtüzelésű erőmüvek fogják pótolni, 

újabb vízerőművek üzembe helyezését nem tervezik. A svéd gazdaság számára komoly 

gondokat okozhat, hogy a jövőben az olcsó víz- és atomenergiára épült energiaintenzív 

acél- és faipar a megemelkedett energiaköltségeket, hogyan tudja kigazdálkodni? 

Németországban az állam és az energiakonszernek 2000. júniusában megállapod

tak, hogy legkésőbb 2021-ig bezárják az atomerőmüveket. A kilencvenes években 19 
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atomerőmű működött Németországban, és ezek adták az elektromosenergia-termelés kö

rülbelül egyharmadát. Az ország áramellátását az atomerőművek azonnali leállása „csak 

korlátozottan" fenyegetné, hiszen számos szén- és olajalapú erőmű csökkentett teljesít

ménnyel illetve egyáltalán nem termel. (1998-ban a szociáldemokrata párt és a zöldek 

alakítottak kormányt Németországban. A nukleáris energiáról való lemondás a zöldek 

választási programja volt.) 

Az „atomlobby" Franciaországban a legerősebb az EU-ban, a lakosság itt a leg

kevésbé elutasító ezzel az energiaforrással szemben. 1973-ban - az első olajválság hatása 

alatt - határoztak úgy, hogy a francia energiapolitikában az atomerőmüveknek döntő sze

repük lesz. (A francia kőolajimport 1973 és 1999 között körülbelül egynegyedével esett 

vissza.) A nukleáris energiaforrás kiiktatása francia energiagazdálkodásból komoly gon

dokat okozna, hiszen a villamosenergia-termelés közel háromnegyedét ez adja. (1999-ben 

59 reaktor működött, a legtöbb a világon az Egyesült Államok után.) Jelenleg Franciaor

szág - illetve az állam tulajdonában lévő Electricite de France (EdF) vállalat - az EU 

legnagyobb áramexportőre. Köszönhető ez az alacsony termelési költségeknek, a meg

termelt áram 35 %-kal olcsóbb, mint például Németországban. Az áramszolgáltatás uniós 

liberalizálása előnyösen hathat a francia áramtermelésre, illetve annak exportjára. A 

szabadkereskedelem ugyanis az árak csökkentésére kényszeríthetik az áramot előállító és 

a szolgáltató vállalatokat. így az olcsón termelő francia atomerőmüvek kedvező helyzetbe 

kerülhetnek az egységes piacon. Gondot okozhat azonban, hogy 2010 és 2017 között több 

francia atomerőműnek is lejár az élettartama, újakat építeni, pedig rendkívül drága. 

Dániában, Görögországban, Írországban, Luxemburgban, Portugáliában nem 

építettek atomerőmüveket, és nem is tervezik a közeljövőben. 

Oroszországban a villamosenergia-igény mintegy 14%-át elégítik ki az atomerő

művek. A világ legnagyobb területű államában kilenc erőmű működik, 29 beépített reak

torral, 21,2 GW kapacitással (1999). A csernobili katasztrófa és a gazdasági válság visz-

szavetette a nukleáris erőművek alkalmazását, több erőmű építését leállították. (2000-ig 

mindössze öt új reaktort kapcsoltak az energiahálózatra.) Az így „kieső" energiát bőven 

fedezték az ország hatalmas földgáz-készletei. 

A Szovjetunióban az áramtermelést a hetvenes években kezdték el átállítani gáz

alapúra. Az akkori elképzelések szerint a földgáz 15-20 évig helyettesített volna más for

rásokat, aztán korszerű széntüzelésű illetve atomerőművek váltották volna fel a gázerő

müveket. A kilencvenes évek végére az energiafogyasztásában a földgáz aránya elérte a -

rendkívül magas - 49%-ot. A kilencvenes évek végétől azonban változni látszik az orosz 
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energiapolitika. Megfogalmazódott, hogy a földgáz ilyen mértékű „belső szerepvállalása" 

hátrányos a gazdaság számára, a földgáz kitűnő exportcikk, devizaszerzési lehetőség. Az 

exportra szánt gáz alternatívájaként (ismét) előtérbe került nukleáris energia. Az orosz 

kormány által 1997-ben elfogadott fejlesztési program a nukleáris energia szerepének 

jelentős emelkedésével számol. A 2010-ig szóló tervezet 30-38 %-os kapacitásnöveléssel 

számol. (A számítások szerint ez a növekedés évente 15 milliárd m 3 földgázt váltana ki.) 

Az orosz atomenergetikai minisztérium által 2000-ben készített előterjesztés pedig már a 

nukleáris kapacitás háromszorosára - 60 GW-ra - való növelését irányozza elő, miköz

ben az ország energiaszerkezetében 25%-ra mérséklődne a földgáz aránya. Ehhez 2030-ig 

mintegy 40 új reaktorblokk megépítése kellene. A tervek megvalósításának legnagyobb 

akadálya a tőkehiány lehet, ám nem szabad elfelejteni, hogy egy ilyen irányú és ütemű 

energetikai fejlesztéssel Oroszország nagy mennyiségű földgázt vonhat ki a hazai fel

használásból, amit exportálva hatalmas bevételekhez juthat. A terveknek kedvez, hogy 

Nyugat-Európa több államában is a nukleáris kapacitás leépítésével foglalkoznak, és a 

kieső „áramtermelést" más forrásokból - gyakran éppen földgázzal - kívánják felváltani. 

Az orosz energiapolitika változása kedvező lehet hazánk földgáz ellátását tekintve is! 

Szlovákiában az energiafogyasztás mindössze 20 %-át fedezik a hazai primer for

rások. A hagyományos fosszilis energiahordozók csak 11 %-a ered belső forrásokból, így 

a szükségletek közel 89 %-át kell importálni, elsősorban Oroszországtól. A szén közel 80, 

a földgáz és a kőolaj több mint 90 %-át külföldről szerzi be északi szomszédunk. Az 

elektromos energia fogyasztásának túlnyomó részét fedezi a hazai erőművek termelése, 

mintegy felét atomerőművek biztosítják. Éppen ezért Szlovákia nem állította le, és nem is 

fogta vissza atomenergia-programját. 

Mohi (Mohovce) mellett 1981-ben kezdtek el építeni atomerőművet, amit 1989 

után felfüggesztettek. 1993-ban - miután Szlovákia független lett, és nyilvánvalóvá vált, 

hogy jelentős energiaimportra szorul - döntöttek a reaktorok befejezéséről. A két VVER-

440-es V-213 - paksihoz hasonló - reaktorok teljesítménye egyenként 220 MW, amelye

ket 1998-ban és 1999-ben kezdték meg működésüket. A reaktorok és a fűtőelemek be

szerzése miatt Oroszországot nem lehetett kihagyni a beruházásból, de a biztonsági be

rendezéseket ismert nyugati cégek szállították (EdF, Bayernwerk, Siemens). Szlovákia 

tervezi, hogy a közeljövőben üzembe helyezi a Mohi erőmű 3. és 4. blokkjait. Ezzel egy 

időben leállítják az első két bohunicei blokkot.9 Az Apátszentmihály (Jaszlovszké 

9 DUKA ZÓLYOMI ÁRPÁD: Szlovákia energiapolitikája 
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Bohunice) mellett működő erőmű teljesítménye 1760 MW. Szlovákia energetikai helyze

te hasonló a magyaréhoz. Mindkét kis közép-európai állam energiahordozókban szegény, 

és a nukleáris energia az, amely előállításával importra való utaltságukat csökkenteni 

képesek. A szovjet-típusú reaktorokat mindkét országban modern nyugati biztonsági be

rendezésekkel egészítették ki. 

Csehországban Temelinben működik atomerőmű. Építését a csernobili baleset 

évében félbeszakították, és csak 2000-ben fejezték be. Az erőmű szovjet tervek alapján 

készült, azonban nyugati szakemberek fejezték be, nyugat-európai biztonsági technológi

ával felszerelve. 

A volt Jugoszlávia egyetlen atomerőmüve Szlovéniában működik. A horvát

szlovén közös tulajdonban lévő, krskoi erőmüvet 1974-ben kezdték építeni, és 1982-ben 

kapcsolták a hálózatra. A krskoi erőmű amerikai technológiával működik. A 664 MW 

teljesítményű erőmű az ország áramtermelésének több mint egyharmadát biztosítja. 

Romániában a Fekete-tenger menti Csernovodában atomerőmű, amelynek csak 

egyetlen blokkja készült el. A román kormány tervezi az erőmű újabb blokkjainak meg

építését. A nehézvizes rendszerű erőmű működése biztonságosnak tekinthető. 

A bulgáriai kozloduji atomerőmű sokáig a megfelelő biztonsági rendszerek nélkül 

megépített szovjet típusú erőművek negatív példája volt. A kilencvenes években azonban 

jelentősen javultak a létesítmény műszaki és biztonsági mutatói. 

Ukrajnában az elektromos energia termelésének 46 %-át biztosítják az atomerő

művek. 2000-ben öt nukleáris létesítmény termelt áramot, azonban 2001-ben végre bezár

ták a csernobili erőművet. Az ukrán atomerőmüvek működése éles bírálatok tárgya, 

azonban az ország a jelentős mértékű orosz energiaimportja (kőolaj és földgáz) miatt nem 

akar lemondani a hazai és viszonylag olcsó nukleáris áramtermelésről. Ukrajna a jövőben 

szeretné bővíteni a rovnoi és a kmelnyirszkiji létesítményeket. 

A volt Szovjetunió legnagyobb erőmüve működik Litvániában. Az ignalinai erő

mű biztonságosabbá tételét, a Szovjetunió felbomlása után Svédország finanszírozta meg. 

Az USA-ban 2000-ben 104 atomerőmű működött, amelyek az ország áramterme

lésének 20 %-át adták. 1973 óta az USA-ban nem adtak megrendelést új nukleáris kapa

citás létrehozására, az 1979-es Three Mile Island-i baleset óta pedig az atomkapacitás 

növelését a politika a környezetvédelmi lobby nyomására nem is erőltette. Az új évezred 

elején azonban a növekvő energiafelhasználás ismét felvetette az atomkapacitás bővítésé

nek lehetőségét, illetve az erőmüvek működési idejének meghosszabbítását. A Bush-
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adminisztráció energiapolitikája szerint a fejlődéséhez szükséges ez az energiaforrás is. 

2020-ban az USA áramtermelésének közel 23 %-át adják majd nukleáris erőmüvek. 

Az európai és az amerikai gyakorlattal szemben Japán és az úgynevezett távol

keleti „kistigrisek" az utóbbi időszakban jelentősen fejlesztették nukleáris kapacitásukat. 

Rendkívül gyors gazdasági fejlődésük energiaigényét - más saját energiaforrás hiányában 

- így tudták biztosítani. Ezzel párhuzamosan ezekben az államokban olyan ipari kultúra 

is megszületett, amely lehetővé tette, hogy saját gyártású blokkokat állítsanak üzembe. 

A távol-keleti országok gyors fejlődése, az ezzel együtt növekvő energiaigények 

illetve azok biztosításának módja rendkívül tanulságos. A gazdásági fejlődést és a nyo

mában emelkedő energiaszükségletet saját forrás hiányában (csak) a nukleáris energia 

képes biztosítani. 

A világon 1999-ben kettővel bővült az atomerőmüvi blokkok a száma, így össze

sen 436 működött. Egy-egy reaktort állítottak le Svédországban és Kazahsztánban, egyet-

egyet viszont üzembe állítottak Dél-Koreában, Franciaországban, Indiában és Szlovákiá

ban. 1999-ben 36 reaktorblokk épült a világon. Az atomerőmű-építések súlypontja Ázsi

ában volt, Kínában 7, Dél-Koreában és Japánban 4-4, Indiában 3, Pakisztánban egy reak

torblokk állt építés alatt. Iránnak még nincsen működő nukleáris áramtermelő kapacitása, 

de két blokk építése is folyt. (1999-ben hét újabb reaktor összeszerelését kezdték el, 

mindegyiket Ázsiában.) Oroszországban illetve Ukrajnában 4-4 reaktor állt építés alatt. 

Közép-Európában Szlovákiában és Csehországban 2-2, Romániában egy rektor beruházá

sa folyt. Latin-Amerikában: Argentínában és Brazíliában egy-egy reaktor megvalósítása 

folyt. A Földön működő atomerőmüvek kapacitása 351 ezer MW (1999), ami a világ 

áramtermelésének közel 17 %-át adta.)10 

Az atomenergia alkalmazása körüli viták egyelőre nem tekinthetőek lezártnak. Az 

Unióban például az elektromos áram közel egyharmadát biztosítja a nukleáris energia, 

ennek esetleges teljes pótlása igen nehéz feladat lenne. Az EU ugyan támogatja a meg

újuló energiaforrások „kiaknázását", de ezek alkalmazása egyelőre alacsony szinten áll. 

A fosszilis források nagyobb mértékű alkalmazása jelentősen fokozná a környezet terhe

lését. Tömeges villamosenergia-termelésre szóba jöhet még a földgáz, ami kevésbé kör

nyezetszennyező, mint az olaj vagy a szén. Azonban ennek folyamatos biztosítása kiszol

gáltatottsággal jár, révén nem rendelkezik saját jelentős belső termeléssel. 

1 0 Nemzetközi Atomenergia Ügynökség jelentése (Heti Világgazdaság, 2001 .június 2) 
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Az atomenergia melletti egyik fő érv a függetlenség fenntartása az energiagazdál

kodás terén. Különösen igaz ez azoknak az államoknak az esetében, amelyeknek az ener

giaszektorában a nukleáris energia döntő arányt képvisel. Fontos szempont, hogy az 

atomerőművekben olcsóbb az áram előállítási költsége, mint más források alkalmazásá-

nál. Egy másik érv az atomenergia alkalmazása mellett, hogy miután más, valószínűleg 

fosszilis energiahordozókkal „váltanák k i " a nukleáris energiát - megnövekedne az erő

művek emissziója. Ezek az érvek Magyarországon is elgondolásra alkalmasak lehetnek. 

Az atomenergia alkalmazása szempontjából átmeneti időszak a kilencvenes évek 

miközben Magyarország a nukleáris energiatermelés tekintve egyfajta hat ctr helyzetben 

van. Átmeneti időszak, hiszen a kilencvenes években politikai, környezetvédelmi okok

ból a gazdaságilag fejlett, mély polgári tradíciókkal rendelkező világban (Nyugat-

Európában, Észak-Amerikában) az atomenergia felhasználása stagnál, sőt egyes esetek

ben visszaszorulóban van. Ezekben az országokban a zöldmozgalmak sikeresen léptek fel 

a veszélyesnek tartott energiaforrás alkalmazása ellen. Magyarország az ezredfordulón 

éppen ezeknek az országoknak a közösségébe tart. A jövőben lehet arra számítani, hogy a 

nukleáris energiatermelést ellenzők hangja erősödik. Hozzá kell tenni azonban, hogy az 

említett európai államokban sem látszik megoldottnak egyelőre az atomenergia megfelelő 

pótlása. Miközben egyes államok zöldmozgalmai a hazai nukleáris kapacitás leépítését 

követelik, országaik atomerőmüvekben előállított elektromos energia importjára kénysze

rülnek, például Franciaország szerepe Nyugat-Európában. (Megjegyzendő, hogy az 

atomenergia ellenes tiltakozások mögött gyakran olyan energiaipari lobbyk állnak, ame

lyek attól tartanak, hogy a liberalizálódó EU-energiapiac keretében az olcsó „atomáram" 

tönkreteszi az ettől eltérő tüzelőanyaggal működő erőmüveket.) 

Magyarország területileg is átmeneti helyzetben van a nukleáris energia alkalma

zását tekintve. Tőlünk nyugatra a nukleáris teljesítmények leépítése került napirendre, 

miközben keletre az atomenergiával, mint a jövőben továbbra is lehetséges energiaforrás

sal számolnak a szakemberek. 

A nukleáris erőmüvek működésének alapja napjainkban az uránérc, mely megle

hetősen elterjedt a földkéregben. A természetben fellelhető uránizotópok közül csak a 

235-ös tömegszámú hasadóképes, és a jelenlegi reaktorok döntő többsége ezt használja. 
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A világ hasadóanyag-vagyonának megbecslése bizonytalan. Egyrészt az ilyen 

tartalékokat az államok titokban tartották, másrészt fajsúlyos gazdasági kérdés, hogy 

melyik bányában, milyen koncentrációig éri meg folytatni a kitermelést. 1999-ben 80 

USD/kg alatt volt gazdaságos az urán felszínre hozatala. 

11. táblázat: A legjelentősebb műrevaló konvencionális uránvagyonok 

Ország Műreva ló vagyon (milliárd tonna) 

Ausztrália 710 

Kazahsztán 598 

Kanada 381 

Egyesült Államok 366 

Dél-Afrikai Köztársaság 258 

Namíbia 191 

Brazília 162 

Nigéria 87 

Ukrajna 81 

Mongólia 62 

Forrás: Forrás: Vajda György: Energiaforrások. 

A műrevaló uránvagyon körülbelül 2050-ig fedezi a szükségleteket. A 80 USD 

alatti kitermelési költségű készlet 2,3 milliárd tonna, a 130 USD alatti készleteket is 

számolva már 2 milliárd tonnával nagyobbak a tartalékok. A reménybeli készleteket -

az 130 USD-nél alacsonyabb költségű kategóriában - 19 milliárd tonnára becsülik a 

szakemberek, ami még 200-250 évre elegendő. 

3. 2. 5. A megújuló energiaforrások 

A fenntartható fejlődés érdekében az emberiségnek elengedhetetlen feladata a 

fosszilis tüzelőanyagok elégetésének a csökkentése. A megoldás egyrészt az energiafo

gyasztás mérséklése és/vagy a fosszilis források felváltása tisztább forrásokkal. 

Az energiafogyasztás csökkentésében fontos szerepe lehet a „központi" beavat

kozásnak. Egyes nézetek szerint az energia árának emelésével, az adótartam növelésével 

lehetne elérni a felhasználás mérséklését. Az energiafogyasztás ilyen irányú visszafogá

sa egy állam, integráció számára „kényes" feladat, hiszen ez a lakosság - különösen a 

szegényebb rétegek - életszínvonalának a csökkenésével járhat. A tapasztalatok ugyan-
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akkor azt mutatják, hogy az energiafelhasználás nem követi rugalmasan az energia árát. 

„Egyszerűbb feladatnak" tűnik a megújuló energiaforrások felhasználásának állami tá

mogatása, ösztönzése. Ezek „kinyerését" nem szabad teljesen piaci alapokra helyezni, 

az állam fontos feladata a környezetkímélőbb energiatermelés támogatása. 

A megújuló források feltételezhető elméleti potenciáljának, illetve kinyerhető 

mértékének a pontos megbecslése nehéz feladat. A legtöbb reményt a szárazföldekre 

jutó 22 TW-nyi napsugárzás jelenti a jövő számára, azonban a jelenlegi technikai lehe

tőségek csak kis mértékű kiaknázásra adnak módot, a helyi igények kiegészítő jellegű 

kielégítésére. A napenergia nagy mértékű felhasználásának módjai - korszerű, és v i 

szonylag megfizethető eljárások kifejlesztése - egyelőre váratnak magukra. 

A szélenergia kiaknázására csak a viszonylag állandó széljárású területeken van 

lehetőség, ahol a szél sebessége 3-4 m/s, de nem lépi túl a biztonságosan uralható mér

téket (15-20 m/s). Az így kinyerhető mennyiséget 1 TW-ra becsülhetjük. A szélenergia 

alkalmazása igen elterjedt Dániában, Hollandiában vagy Németországban. Az utóbbi 

években a szélturbinák hatékonysága növekedett, és beruházások költségei pedig csök

kentek. A szél hatalmas energiát hordoz, azonban kicsi az energiasűrűsége, így szélerő

művek százaira, ezreire van szükség, hogy egy fosszilis erőmű teljesítményét kiváltsa. 

„Kiaknázását" nehezíti az is, hogy a szél sebessége és iránya változhat. Az eredmény, 

hogy a szélenergia nem lehet „tökéletes" megoldás az energiatermelés számára. A szél

energia (egyelőre) megbízhatatlan és némileg drágább, mint más források. 

A megújuló energiaforrásokat tekintve a legpontosabb és legkiterjedtebb ismere

tekkel a vízenergiáról rendelkezünk. Az így kinyerhető energiát a Földön 5 TW-ra be

csülhetjük, aminek - jelenlegi körülmények között - mintegy egynegyede gazdaságosan 

kiaknázható. A világ legfejlettebb államai a vízenergia-potenciáljuk nagy részét már 

kiaknázták (például Nyugat-Európa), nagy tartalékok a világ fejletlenebb térségeiben 

találhatók (Ázsia, Afrika, Latin-Amerika), távol a nagy fogyasztónak számító régióktól. 

Az utóbbi években fellendült a törpe vízerőmüvek építése, amelyek elsősorban a helyi 

igények kielégítésére törekednek. De felerősödtek azok a környezetvédelmi aggályok, 

amelyek visszafoghatják a vízerőmüvek építését. 

A tengeri energiák kinyerése egyelőre inkább csak elméleti lehetőség, hiszen 

csak néhány helyen van a Földön az ár-apály jelenséget kihasználó erőmű. Egy ilyen 

erőmű építése meglehetősen költséges, és magas technikai kultúrát feltételez. Az ilyen 

módon kinyerhető energia mennyiségét a Földön mintegy 64 GW-ra tehetjük. A parti 
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övezetekben folynak kísérletek arra, hogy tenger hullámzásának az energiáját kinyerjék. 

Azonban ezt a lehetőséget is csak mintegy 0,5 TW-ra becsülik. 

A geotermikus energiának csak kis része hasznosítható. A földkéreg 3,5 km-es 

héjának hőtartalma 10 2 2 -10 2 3 J-ra tehető. Sajnos világviszonylatban nem állnak rendel

kezésre olyan adatok, melyek részletesebb elemzést tennének lehetővé. Ezért csak a 

hazai viszonyokat elemzem a disszertációban. 

A biomassza energetikai célú hasznosításának elvi határa 230 EJ/év, ha feltéte

lezzük, hogy az erdők éves szaporulatának 20%-át illetve a mezőgazdasági termékek 

mintegy felét kitevő hulladékokat energetikai célokra hasznosítják. A gyakorlatilag ki

nyerhető mennyisége ettől azonban jóval elmarad. 

A megújuló energiahordozók felhasználását azonban akadályozhatja, hogy ezek 

„kiaknázása" felhasználása egyes esetekben jelentős költségeket igényel. (Például egy 

bioenergiára vagy szélenergiára alapozott erőmű építése költségesebb, mint egy - ha

sonló kapacitású - földgázalapú erőmű kivitelezése.) Ezért megfelelő szabályozókkal 

törekszik az Unió a megújuló energiaforrások elterjedését ösztönözni. 

Az EU-ban a megújuló források az energiafogyasztás mintegy 6 %-át fedezik. 

Ennek majdnem egésze körülbelül 95 %-a vízenergia vagy fa és mezőgazdasági hulla

dék elégetése. 1995-ben a szélerőművek termelése 4 TWh volt, ami a teljes energiafo

gyasztás mindössze 0,2 %-a. Ezt az EU 2010-re 80 TWh-ra szeretné emelni, vagy az 

összes termelés 2,8 %-ra. A tervek szerint 2010-re a napenergia aránya 0,35 % lesz, a 

geotermikus energia súlya 0,2 %. Az EU energiapolitikájának célja, hogy 2020-ra az 

energiafogyasztás mintegy 12 %-át megújuló források biztosítsák. 

Az Európai Unióban az ambiciózus célkitűzéseket mintegy 30 milliárd euróval 

kívánják támogatni. Mivel a vízenergia kihasználtsága telítődik, az említett összeg kö

rülbelül egyharmad-egyharmad arányban oszlik meg a következő területek között: nap

energia (15 millió napkollektor és egy millió napelem), biomassza (egy millió lakás 

fűtése, 10 ezer MW kogeneráció, és ezer villamos energia termelése), valamint szél

energia (10 ezer MW villamosenergia-termelés). Azt szeretnék elérni, hogy a speciális 

helyzetű településeken (például szigeteken) az energiaellátást 100 %-ban megújuló for

rás biztosítsa. 
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4. Az energiatermelés és -felhasználás alakulása Magyaror
szágon a társadalmi-gazdasági átmenet időszakában 

4. 1. A magyar energiaszerkezet alakulása a kilencvenes években 

Hazánk bruttó energiafelhasználása a I I . világháború után folyamatos növekedett 

egészen 1987-ig, amikor 1357 petajoule (PJ) volt a fogyasztás. A társadalmi-gazdasági 

átalakulás illetve az ezzel párhuzamosan bekövetkező válság következtében a felhaszná

lás visszaesett. 1994-ben a hazai energiafogyasztás 1042 PJ volt, 1995-ben 1067,1 PJ. A 

kilencvenes évek második felében - növekvő nemzeti jövedelem mellett - az energiafo

gyasztás tulajdonképpen stagnált. 2000-ben a felhasznált energia mennyisége 1038,9 PJ 

volt, ami 17 %-kal volt kisebb, mint 1990-ben. A visszaesést nem csak a gazdasági vál

ság miatt bekövetkezett keresletcsökkenés okozta, a kilencvenes évek második felében 

kétségtelenül szerepet játszott ebben a takarékosabb felhasználás, illetve a termelői szfé

ra korszerűsödése, az energiatakarékos technológiák terjedése. 1990 és 2000 között 

mintegy egynegyedével esett vissza hazánk energiatermelése, így az igényeket növekvő 

mértékben kellett importból fedezni. 

12. táblázat: Az energiahordozók felhasználása 

Energiaforrás 1980 1990 
Változás 

1980/1990 (%) 2000 
Változás 

2000/1990 (%) 

Szén (ezer tonna) 27 637 20 305 73,5 14 664 73,2 

Földgáz (milliárd köbméter) 9 688 11 167 115,3 12 047 107,9 

Koksz (ezer tonna) 2 240 1 183 52,8 710 60,0 

Benzin (ezer tonna) 2 462 2410 97,9 2 068 85,8 

Gáz- és tüzelőolaj (ezer tonna) 4 432 3 012 68,0 2 058 68,3 

Fűtőolaj (ezer tonna) 3 054 1 712 56,1 1 577 92,1 

Forrás: KSH 

Az energiaforrások szerkezetét vizsgálva kitűnik, hogy a különböző források 

nem azonos mértékben csökkentek. A villamosenergia-import 2000-ben 70 %-kal volt 

kisebb, mint 1990-ben. A behozatal az évtized utolsó éveiben ismét növekedett az áram

import, azonban ez így is csak az energiaexport mintegy 5 %-át tette ki. 

Jelentős a szénféleségek felhasználásának csökkenése is, mely 1990-ben a teljes 

energiaigény közel 20 %-át, 2000-ban már csak 14,5 %-át biztosította. 1990-ben Ma

gyarországon 20,3 millió tonna kőszenet használtak fel, 2000-ben körülbelül 25%-kal 
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kevesebbet, már csak 14,7 milliót. Eközben a hazai kitermelés - fűtőértéken számolva -

több mint 37 %-kal esett vissza. (1990 után eltelt tíz évben több mint a felére esett visz-

sza hazánk szénimportja). A kőolaj-felhasználás" szintén csökkent, 1990-ben az ország 

436 PJ-t használt fel, tíz évvel később már csak 359 PJ-t, ami mintegy 18 %-os csökke

nést jelent. (A hazai termelés 1990 és 2000 között 34 %-kal esett vissza.) Viszonylag 

jelentősen növekedett egyéb energiaforrások felhasználása (tűzifa, vízenergia, stb.), 

azonban ezek csak minimális szerepet játszanak a fogyasztásban. 

13. táblázat: Magyarország energiaszerkezetének változása (PJ) 

Megnevezés 1980 1990 
Változás 

1990/1980 
(%) 

1995 2000 
Változás 

2000/1990 
(%) 

Termelés: 
Szén 290,7 188,2 64,7 130,1 119,4 63,4 

Szénhidrogének 326,1 264,4 81,1 254,4 174,3 65,9 

Ebből: Kőolaj 3 113,0 104,8 92,7 95,8 68,9 65,7 

Földgáz 213,1 159,6 74,9 158,6 105,4 66,0 

Atomerömüvi energia - 137,3 - 140,3 141,8 103,3 

Egyéb energiahordozók b 15,4 13,5 87,7 29,1 21,4 158,5 

Termelés összesen: 632,2 603,4 95,4 553,9 456,9 75,7 

Behozatal: 
Szénféleségek 0 91,1 65,2 71,6 43,5 31,2 47,9 

Kőolaj 
381,2d 

263,1 
86,8 

240,6 239,3 91,0 Kőolaj 
381,2d 86,8 

Kőolajtermékek 3 67,8 69,6 50,3 74,2 

Földgáz 134,0 217,3 162,2 231,6 307,7 141,6 

Villamos energia 84,4 111,3 131,9 24,1 34,3 30,8 

Behozatal összesen: 691,7 724,7 104,8 609,4 662,8 91,5 

Forrás összesen: / 323,9 / 328,1 100,3 1 163,3 1119,7 84,3 

Kivitel 44,4 70,8 159,4 87,6 80,0 113,0 

Felhasználás összesen: 1260,5 / 244,2 98,7 1 067,1 1038,9 83,5 
a) PB-gázzal és gazolinnal együtt. c) Faszénnel együtt. 
b) Tűzifa, kamragáz, vízi energia stb. d) 1980-ban kőolaj és kőolajtermékek együtt. 

Forrás: Energia Információs Ügynökség Kht. 

Az energiaszerkezeten belül két tényező mondható kifejezetten stabilnak. Az 

egyik az atomenergia, mely a kilencvenes években megbízhatóan, mintegy 140 PJ-lal 

járult hozzá évente az igények kielégítéséhez, a teljes energiaszükséglet 12-14%-át biz

tosítva. A másik & földgáz, melynek növekvő aránya rendkívül fontos a folyamatos és 

" Kőolaj-felhasználás: kőolajtermékekkel, PB-gázzal, gazolinnal együtt. (A KSH adatai alapján.) 
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biztonságos ellátásban. A földgáz a hazai energiaszerkezetben először 1996-ban foglalta 

el az első helyet, megelőzve a kőolajat, és 2000-ben már az energiaigények 37 %-át 

elégítette ki . (Európában a földgáz súlya csak Hollandiában magasabb, azonban ez az 

ország jelentős saját termeléssel rendelkezik.) 

Az energiafogyasztás a legjelentősebb mértékben - mintegy 15 %-kal - az 1990 

és 1992 közötti időszakban csökkent. A fordulópont az 1995-ös és 1996-os évek hozták 

meg, amikor emelkedett az energiafogyasztás, hogy ezután ismét lassú csökkenés kez

dődjön. Ekkor azonban már a csökkenésnek egészen más okai voltak, mint az évtized 

elején. Még 1990 után - folytatódva a nyolcvanas évek második félében megkezdődött 

folyamat - a felhasználás visszaesését a korszerűtlen, és a modern kor követelményei

nek nem megfelelő gazdasági (és társadalmi) struktúrák okozták, addig a kilencvenes 

évek második felének lassan csökkenő fogyasztása mögött már egy korszerűsödő, egyre 

intenzívebben termelő gazdaság állt. A kilencvenes évek közepéig tehát jórészt lejátszó

dott a korábbi korszerűtlen „energiafaló" struktúrák lebontása, és elsősorban az „élet

képes ", a piacgazdasági körülmények közt működni képes „ tényezők" maradlak fent. 

4. 2. Energiahordozók termelése és felhasználása Magyarországon 

4. 2.1. A kőolaj 

A jelenlegi országterületen 1937-ben a Zala megyei Budafapusztán kezdték meg 

a kőolaj-kitermelést. A I I . világháború után államosították a bányászatott (1949). 1951-

ben Nagylengyel környékén fedeztek fel jelentősebb kőolajmezőt, amelynek kitermelé

se azonban az erőltetett felszínre hozatal miatt gyorsan visszaesett. Az 1950-es évek 

második felétől a kutatások, majd később a kitermelés súlypontja is a zalai térségből a 

nagyalföldi területre tevődött át. Az 1965-ben felfedezett algyői illetve kiskunhalasi 

mezőkkel a dunántúli és az alföldi kőolaj- illetve földgáztermelés aránya véglegesen 

megfordult. Míg 1958-ban a Dunántúl adta a hazai kőolajtermelés 96%-át, 1970-ben 

már csak 33%-át, (az Alföld 67%-ával szemben). 1958-ban gáztermelésünk 70%-a a 

Dunántúlról származott, 1970-ben már 95,5%-át az Alföldön termelték.) A hazai szén

hidrogén-termelés súlypontja jelenleg is az Alföldön van. 

A kőolaj kitermelése a hetvenes évek közepéig folyamatosan emelkedett. 1980-

ban 2 millió tonna volt a felszínre hozatal, ami a nyolcvanas években tapasztalt lassú 
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csökkenés miatt 1990-re 1,9 millió tonnára apadt. A visszaesés a kilencvenes években 

folytatódott, és 2000-ben már mindössze 1,3 millió tonna volt a termelés. 

A nyolcvanas években a kőolaj-igény (1980: 9,5 millió tonna) közel 80 %-át 

elégítette ki az import. 1990-re a szükséglet 7,8 millió tonnára esett vissza, miközben 

ennél kisebb mértékű volt a hazai termelés visszaesése (0,1 millió tonna). így valame

lyest csökkent hazánk olajimportja. 1990 után a gazdasági válság és a földgázra való 

„átállás" miatt illetve a technológiai fejlődéssel tovább esett a fogyasztás - 1990 és 

2000-ig mintegy 0,7 millió tonnával - , de jelentősen csökkent a hazai felszínre hozatal 

is, mintegy 0,6 millió tonnával, ami körülbelül megfelelt a felhasználásban bekövetke

zett csökkenésnek. Hazánk politikai okokból a szocialista évtizedekben a Szovjetuniótól 

vásárolta a kőolajat. A „kimeríthetetlennek" tünő és világpiacinál olcsóbb (bukaresti 

árelv) szovjet import gyorsan átalakította hazánk energiaszerkezetét, amit a hetvenes 

évek olajválságai sem tudtak igazán megváltoztatni. 1996-ig a hazai energiaszerkezet

ben a kőolaj részesedett a legnagyobb súllyal, ekkor „váltotta le" a földgáz. 

14. táblázat: Magyarország ásványi energiahordozó-vagyona 2000-ben (millió tonna) 

Nyersanyag Termelés Földtani vagyon Ipari vagyon Ellátottság (év) 

Kőolaj 1,27 216,3 19,2 15 

Földgáz (md m-*) 3,56 174,3 73,6 20 

Feketeszén 0,74 1 595,3 198,7 >100 

Barnakőszén 6,48 3 199.7 206,8 32 

Lignit 7,70 4 607,0 1 421,1 >100 

Uránérc - 26,3 - -
Forrás: Magyar Geológiai Szolgálat 

A kilencvenes években kizárólag a MOL Rt. rendelkezett finomító-kapacitással Magyaror

szágon. A legjelentősebb a százhalombattai Dunai Kőolaj-finomító, 8 millió tonnás éves fel

dolgozó-kapacitással. A tiszaújvárosi Tiszai Finomító teljesítménye 3 millió tonna/év. Ter

mékeinek nagy részét a szomszédos Tiszai Vegyi Kombinát dolgozza fel. Mindkét létesít

mény építésénél meghatározó telepítési tényező volt a Barátság-vezeték menti elhelyezkedés. 

Kis teljesítménnyel dolgozik a zalaegerszegi finomító (0,5 millió tonna/év), itt elsősorban a 

közeli kőolaj-termelésen alapuló bitumengyártás, fűtőolaj és gázolaj előállítása folyik. 

A benzin felhasználása erőteljesen függ az éppen aktuális üzemanyagáraktól. 

1980-ban a hazai benzinfelhasználás 2,25 millió tonna volt, ami a nyolcvanas évek első 

felében valamelyest csökkent, az olajválságok „begyűrűzésének" hatására. 1985-ben 

2,14 millió tonna volt a felhasználás, ami 1990-re 2,4 millió tonnára nőtt. A rendszer
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váltással párhuzamosan felerősödő recesszió jelentősen visszavetette a fogyasztást, ami 

1996-ig 22 %-kal esett vissza (1,9 millió tonna). A gazdaság fellendülésével együtt 

azonban elkezdett emelkedni az igény, ami 1999-ben már 2,08 millió tonna volt. A 

nyolcvanas években a benzinfelhasználás mind nagyobb hányadát igényelte a lakosság, 

részesdése 1990-ben elérte a 49 %-ot. Ez a kilencvenes években tovább emelkedett 

(1999: 56 % ) . A felhasználás csökkenéséért a termelői szféra visszaesése volt a „fele

lős" a kilencvenes években. Nem mérhető ugyan, de a termelői szféra felhasználása a 

vállalkozások terjedésével egyre inkább a lakossági fogyasztás körében jelentkezett. 

15. táblázat: Néhány kőolajszármazék felhasználása (ezer tonna) 

1980 1990 1995 1999 

Benzin 2 256 2410 2 024 2 083 

Gáz- és tüzelőolaj 4 350 3 012 1 817 1 898 

Fűtőolaj 3 150 1 712 2 493 1 968 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal - Környezetstatisztikai Adatok, Statisztikai Evkönyvek 

16. táblázat: Gáz- és tüzelőolaj felhasználása ágazatok szerint (ezer tonna) 

Ágazat 1980 1990 1995 1999 

Ipar 595 337 339 143 

Építőipar 195 72 19 23 

Mezőgazdaság, erdö-
és vízgazdálkodás 

1 321 826 387 377 

Szállítás, posta és 
távközlés 

761 548 323 330 

Lakosság 975 836 584 842 

Forrás: KSH - Környezetstatisztikai Adatok, Statisztikai Évkönyvek 

2000-ben 2084 üzemanyagtöltő-állomás volt Magyarországon, de a kiskereskedelmi 

üzemanyag-forgalomnak több mint 90 %-át tíz nagy olajtársaság ellenőrizte a birto

kukban lévő 963 üzemanyagkút révén. Ezek - a MOL mellett - az Agip, az Arai, az 

Avanti, a Jet márkanevű kutakat üzemeltető Conoco, az Esso, az OMV, a Shell, a 

Total és a Tamoil. (A nemzetközi vállalatok közül a magyar piacról a Kuwait 

Petroleum és a British Petroleum vonult ki 1996-ban, illetve 1998-ban.) A legtöbb 

töltőállomáson a Mol százhalombattai finomítójában készült benzint forgalmazzák, 

hiszen a magyar cég a nagykereskedelmi vezető szerepet is magáénak tudhatja. Ér

kezik ugyan kisebb mennyiségű üzemanyag Romániából, Ukrajnából, illetve jelen

tősebb az OMV schwechati és a Slovnaft pozsonyi finomítójából, de az import a ha

zai forgalomnak alig 15-20 %-a volt 2000-ben. 
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A fűtőolaj felhasználója szinte teljes egészében az ipar. 1980-ban még 2,8 millió 

tonna volt a felhasználás, ami 1990-re 1,6 millióra esett vissza. 1999-ben 1,9 millió 

tonna volt a felhasználás. A gáz és tüzelőolaj fogyasztása a nyolcvanas évektől folya

matosan csökkent. Igen látványosan esett a mezőgazdaság fogyasztása, ugyanakkor 

figyelemre méltó a lakosság növekvő igénye a kilencvenes évek második felében. 

4. 2. 2. A földgáz 

Az ipari földgázvagyon 73,6 milliárd m 3 . A hazai földgáztermelés az Alföldön 

koncentrálódik. A legnagyobb tartalékokkal az algyői lelőhely rendelkezik. A kiterme

lés fontosabb helyei: Üllés, Hajdúszoboszló, Pusztaföldvár, Szeghalom, Zsana. A k i 

lencvenes években a kutatások kiterjedtek a dél-dunántúli területekre is (például: 

Őriszentpéter térsége). 

A hazai földgázfelhasználás mind a nyolcvanas években mind a kilencvenes 

években dinamikusan emelkedett (22. táblázat). Azonban a hazai termelés nem tartott 

lépést a felhasználás növekedésével. 1980-ban a magyar fogyasztás még mintegy két

harmadát elégítette ki a hazai termelés (6,7 milliárd m 3 ) , 1990-ben már csak 43 %-át, 

2000-ben pedig 27 %-át. A hazai felszínre hozatal a nyolcvanas években érte el a ma

ximumát (1985: 7,6 milliárd m 3 ) , ami 1999-re 3,56 milliárd m3-re csökkent. 

A földgáz-felhasználás emelkedését nem törte meg a gazdasági válság. A fo

gyasztói oldalon azonban eltérő irányú folyamatok zajlottak le. Az ipar igénye a nyolc

vanas évek közepétől csökkent, a lakosság fogyasztása viszont látványosan emelkedett. 

A kilencvenes évek közepétől azonban az ipar fogyasztása már csak minimálisan esett 

vissza, és lassult a lakossági felhasználás „expanziója". Tekintetbe véve, hogy a termelői 

szféra szükséglete visszaesett, tulajdonképpen a lakosság növekvő földgázigénye okozta 

az ország földgázfelhasználásának emelkedését, illetve növekvő gázimportját. 

A földgázfogyasztás az energiaigényes ágazatokban csökkent leginkább. Figye

lemre méltó, hogy az élelmiszeriparban a kilencvenes évek második felében nagyon 

jelentősen emelkedett a földgázfelhasználás. A gépipar és a legnagyobb fogyasztó vegy

ipar szükséglete is emelkedett az évtized második részében. 

A nagy földgázfogyasztó ágazatok igénye jelentősen megcsappant a nyolcvanas 

évek második felétől kezdődően. 1995 után azonban már egyes ágazatokban - vegyipar, 

gépipar - emelkedett a felhasználás, és kimondottan látványosan bővült az élelmiszer

iparban a felhasználás. A legnagyobb gázigénylő továbbra is a vegyipar. 
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17. táblázat: A földgáz-felhasználása felhasználók szerint (millió m 3) 

Év Ipar Építő ipar 
Mezőgazdaság, 

erdő és víz
gazdálkodás 

Szállítás, 
posta és 

távközlés 

Lakosság Összesen 

1980 8 120 71 113 66 598 9 688 

1985 8 183 102 328 211 1 079 11 182 

1990 7 032 69 330 186 1 928 11 167 

1995 6 115 23 197 104 3 499 11 517 

1999 6 075 8 275 86 3 786 12 365 
Forrás: KSH - Környezetstatisztikai Adatok 

18. táblázat: Néhány jelentősebb ipari ágazat földgázfogyasztása (TJ) 

Ágazatok 1980* 1985 1990 1995 1999 

Vegyipar 42 223 41 161 30 150 26 805 30 524 

Élelmiszerek, italok és dohányter
mékek gyártása 

1 717 2 375 3 038 3 310 9 183 

Nemfém ásványi termékek gyártása - 26 711 27 686 13 853 11 712 

Kohászat és fémfeldolgozás 29 573 29 719 19 952 9 386 8 997 

Gépipar 8 235 6 081 4 993 3 164 6 744 

Villamosenergia-, gáz és hőellátás 67 12 10 11 648 9 408 

Ipar összesen: 118 987 // 869 96 821 69 731 80 437 
* 1980-as adatok forrása KSH Statisztikai Evkönyvek. Az 1980-as adatok az 1992 előtti adatfelvételi, és 
ágazati besorolási rendszer szerint készült adatokat tartalmazza. 

Forrás: KSH - Környezetstatisztikai Adatok 

4. 2. 3. A kőszén 

A I I . világháborút követő két évtizedben gyakorlatilag a kőszén volt a hazai ipari 

szerkezet alapja. A szocialista évtizedekben a termelési csúcsokat gyakran fájdalmas 

visszaesések követték, majd vezettek el a kilencvenes évek „agonizáló" folyamatához. 

Az elmúlt évek energia-mixtúra változásának kétségkívül legnagyobb vesztese volt ez 

az energiaforrás, de ez a folyamat nem köthető kizárólag a kilencvenes évekhez, a fel

használás csökkenése már korábban megkezdődött. 

A I I . világháború utáni iparosítás időszakában a primer energiafelhasználás kö

rülbelül háromnegyedét a szén tette ki. 1990-re ez az arány már csak egyötöd volt, 

1999-re pedig 15%. Jelentősebb a szerepe a villamosenergia-termelésben, az erőmüvek 

tüzelőanyag-felhasználásában a szén mintegy egyharmaddal részesedett 1999-ben. (A 

hazai széntermelés 90-95 %-át a hazai villamos erőmüvek használták fel). A szénfel

használás csökkenéséért a termelői ágak illetve a lakosság fogyasztás szűkülése a fele-
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lös. Még a kilencvenes évek elején a szén közel egyharmadát használta fel a lakosság, 

addig az évtized végén már 10 %-át sem. 

A hazai széntermelés 1964-ben érte el a csúcsát, 31,5 millió tonnával). A hatva

nas évek közepétől folyamatosan csökkent a kitermelt szén mennyisége, és egyre több 

bányában álltak le a felszínre hozatallal. A hetvenes évek olajválságainak hatására ismét 

előtérbe került a hazai szénbányászat fejlesztése (Liász- és Eocén-programok). A kiter

melés némi emelkedés után a nyolcvanas évek közepére 25 millió tonna körül stabilizá

lódott. A nyolcvanas évek második felében azonban - a gazdaság romló állapota és a 

nemzetközi olajárak mérséklődése miatt - a széntermelés folyamatosan csökkent, a k i 

lencvenes években pedig felgyorsult a drasztikus visszaesés. 

A legjelentősebb arányban a feketekőszén kitermelése esett vissza. 1980-ban 3,3 

millió tonna szén került a felszínre a Mecsekben, 1990-ben azonban már csak 2 millió 

tonna. 2000-ben a kitermelt feketekőszén mindössze 700 ezer tonna volt. 

Jelentős mértékben megcsappant a barnakőszén kitermelése is, 20 év alatt több 

mint a felére esett vissza. 1980-ban 15,4 millió tonna, 1990-ben már csak 11 millió ton

na volt a termelés. 2000-ben már csak 6,5 millió tonna barnaszén került a felszínre. 

A szénféleségek közül csak a lignit kitermelése nőtt az elmúlt időszakban, amely 

elsősorban a villamosenergia-termelésben került felhasználásra. A lignittermelés a 

nyolcvanas években csökkent, de a kilencvenes években emelkedő ágba került. Várha

tóan ez a tendencia tartós marad, számolva a visontai erőmű további működésével. 

2005 után valószínűleg újabb erőművet kell építeni Magyarországon. Ennek fű

tőanyagaként szóba kerülhet a lignit, melynek több előnye is van más forrásokkal szem

ben. Egyrészt kiegyensúlyozottabbá teheti a magyar energiaszerkezetet, a földgáz nö

vekvő részarányával szemben. Másrészt a hazai lignit árát a világpiaci ármozgások 

csak korlátozottan befolyásolják. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy munkaal

kalmat teremtene a munkanélküliséggel sújtott észak-magyarországi régióban.12 

Hazánk szénvagyona bonitás és kvalitás szempontjából igen heterogén és a nagy 

karbon korú telepekkel rendelkező államokhoz (például: Németország, Lengyelország, 

Oroszország stb.)'1 képest kedvezőtlen adottságú. A szénelőfordulások kora igen eltérő, 

közös jellemzőjük ugyanakkor a nagyfokú tektonikai zavartság, a mellékkőzetek kis 

1 2 „Zöld áram" a Mátrából - Energiahírek, 1998. 4. szám. 
1 3 A szénbányászat termelési lehetőségeit és gazdaságosságát a bázisul szolgáló ásványi vagyon természe
ti adottságai nagymértékben meghatározzák. A széntermelés költségeit a lelőhelyek bonitása (mélység, 
telepvastagság, tektonizáltság, stb.) a bányatermék értékét pedig a lelőhelyek kvalitása (fűtőérték, hamu-
és kéntartalom, kokszolhatóság stb.) nagymértékben determinálja. 
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szilárdsága, a karsztvíz- és gázveszély. Hazánkban nem találhatóak jó minőségű szenet 

tartalmazó karbon korú telepek, csak ennél fiatalabb (liász, miocén, eocén, pleisztocén 

korú) szenekkel rendelkezünk. Fűtőértéken számolva az ország szénvagyonának 29,6 

%-a barnakőszén, 27,6 %-a feketekőszén, 43,3 %-a pedig gyenge minőségű lignit 

(1999).1 4 Magyarország nyilvántartott ipari szénvagyona 2000 január 1-jei adatok alap

ján a következőképpen alakult: feketekőszén 198,7 millió tonna, barnakőszén 206,8 

millió tonna, lignit 1421,1 millió tonna.15 

A kilencvenes éveket végigkísérték a veszteségesnek ítélt bányák bezárásai. Az 

évtized első felében 44-ről 23-ra csökkent a működő szénbányák száma, 67 ezerről 17 

ezerre csökkent a szénbányákban foglalkoztatottak száma, súlyos foglalkoztatási válsá

got okozva a bányák térségeiben. A termelés visszaesése az iménti számokhoz képest 

azonban kisebb volt, mert elsősorban a drágán termelő, mélyművelésű bányákat zárták 

be. A bányászat számára kedvezőtlen fejlemény volt, hogy az 1990 után liberalizált 

szénpiacon szabadon jelenhettek meg az olcsó importszenek, így a hazai szén folyama

tosan szorult ki - főleg a lakossági - fogyasztásból. 

A kilencvenes évek során tovább csökkent a mélyművelésű bányák termelése, és 

emelkedett a külszíni fejtések aránya. Ez a lignittermelés növekedését jelentette, ami 

a kitermelt kőszén átlagos fűtőértékének romlásával járt. A szénbányászat termelési 

költségének átlaga 1999-ben 412 Ft/GJ volt, a mélyművelésű bányáké 512 Ft/GJ, a 

külfejtéseké 302 Ft/GJ. A legkisebb költséggel a Mátraalja-Bükkalja lignitbányásza

ta dolgozott (288 Ft/GJ). 

1999-ben a következő helyeken folyt hazánkban széntermelés: Észak-

Dunántúlon Ajka, Dudar, Balinka, Lencsehegy illetve Oroszlány és Tatabánya mellett. 

A Dél-Dunántúlon egyedül a Pécs környéki külfejtéses feketeszén-termelés működött. 

Észak-Magyarországon Visonta és Bükkábrány közötti volt nagy volumenű lignitterme

lés. Putnokon, a Miskolchoz közeli Lyukóbányán, Feketevölgy mellett és Rudolftelepen 

is folyt felszínre hozatal. 

A Kormány 1992-ben döntött az úgynevezett erőmű-bánya integrációkról. Az 

elképzelés az volt, hogy az erőműtársaságokhoz „csatolt" bányák látják el az erőmüve

ket fűtőanyaggal. Ezzel egy ideig „túlélési lehetőséget" kaptak a gazdaságtalan üzemek. 

1 4 SIMON KÁLMÁN: A magyar szénbányászat a 20. század második felében. 1 4 Magyar Geológiai Szol
gálat. 
1 5 Magyar Geológiai Szolgálat. 
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Addig kaptak termelési lehetőséget, amíg a velük kapcsolt erőművek működési engedé

lye le nem jár. A kilencvenes években ezek az erőművekhez csatolt bányák adták a 

széntermelés több mint kilenctizedét. 

Az integráción kívül maradt üzemek is szállítottak ugyan kisebb mennyiségben 

szenet az erőmüveknek, azonban ezek főleg a lakosság igényeit elégítették ki. Ezek mű

ködését állami támogatással biztosították. Ilyen bányák voltak Putnok, Feketevölgy, 

Észak-Magyarországon, a dunántúli Lencsehegy, vagy Dudar. A Kormány 1999-ben 

ezeknek a bányáknak a sorsáról a következőképpen rendelkezett: „A gazdaságtalan, 

bezárásra ítélt, 1998-ban 2,6 milliárd Ft-tal támogatott, 2500 főt foglalkoztató integráci

ón kívüli szénbányák (Putnok, Feketevölgy, Lencsehegy) felszámolásának ütemezése a 

következők szerint történik: Feketevölgyben 2000. I . negyedévében, Putnokon 2000. 

I I I . negyedévében befejeződik a termelés. Lencsehegy 2000. I . félévéig kaphat támoga

tást, utána megfelelő üzleti ajánlat alapján, támogatás nélkül folytathatja a termelést." 1 6 

Feketevölgy elsősorban a Tiszapalkonyai erőmüvet látta el szénnel, azonban 2003-ban 

ennek is lejár a működési engedélye. Putnokon az elképzelések szerint a lakossági igé

nyekre korlátozódó széntermelés fennmarad. (Olyan a jövőre vonatkozó tervek készül

tek, amelyek a bánya 2002-ig esetleg 2008-ig szóló fennmaradásával számolnak). 1 7 A 

dudari bányából 2000-ben hoztak fel utoljára szenet. 

Magyarország egyetlen feketekőszén területe a Mecsekben található, kiterjedése 

350-400 km 2 . Három medencerészben összpontosul az ásványvagyon: Pécs, Komló, 

Nagymányok. A kőszén fűtőértéke 19-23 ezer kJ/kg között változik, hamutartalma 22-

42 % közötti, kéntartalma 1,8-3,8 %, nedvesség tartalma 1,5-4 %. A kőszén 60-80 %-a 

kokszolható. A terület ismert földtani vagyona a működő üzemekben 21,5 millió tonna, 

a leállított üzemekben 296 millió tonna, a szabad (azaz bányászatra még nem kialakí

tott) területeken 1277,4 millió tonna volt 1999-ben. 

A kilencvenes évek során bezárták a Pécs környéki bányákat, amit hazai kohá

szat szénigényének csökkenése is siettetett. Az utolsó jelentős földalatti bányaüzem, a 

komlói Zobák-akna bezárására 2000-ben került sor, ezután már csak külfejtéses bányá

szat folyt tovább. Mélyművelésre a magas költségek távlatban sem adnak lehetőséget. 

(2000-ben a mélyszíni szén átlagminősége 25 ezer kJ/kg körüli volt, a külfejtések ipari 

szénvagyonának átlagminősége 11 ezer kJ/kg). A legfontosabb ismert megkutatott de ki 

nem termelt tartalékterület Máza-Dél, ahol jelentős szénvagyon nagyobb (700-800 m) 

1 6 2163/1999. (VII . 8.) számú kormányhatározat. 
1 7 Elhalasztották a bányák bezárását - Népszabadság, 1998. December 30. 
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mélységben ismert. A széntermelés jövője a pécsi hőerőmű sorsához kapcsolódik, 

melynek környezetvédelmi engedélye 2004-ben jár le. Ekkor valószínűleg a szénalapú 

áramtermelést megszüntetik, és földgázzal működő turbinákat állítanak üzembe. (Ezzel 

a feketekőszén-termelés véglegesen befejeződhet hazánkban.) 

Jelentős mennyiségű a kőszénhez kötött (körülbelül 50 m 3 gáz egy tonna szén

hez viszonyítva), a kőszénben tárolt metán mennyisége. Ennek kitermelése - megfelelő 

kinyerési technológia kidolgozásával - később jelentős gazdasági értékkel bírhat. 

Oroszlány-Pusztavám-Mór medence területe 25 km 2 . Az egyes részmedencék 

kiterjedése 2-4,5 km 2 . A termelt szén minősége 16 és 19 ezer kJ/kg között mozog. A 

terület ma is aktív bányaüzeme Márkushegy, amelyet 1971-ben nyitottak meg. Ásvány-

vagyona 148 millió tonna, átlagosan 16 ezer kJ/kg minőségű kőszén. 

A bakonyi kréta barnakőszén medence területe 15 km 2 , a széntelepes összlet 

vastagsága körülbelül 60 méter. A medence jó minőségű kemény, fényes barnakőszén

nel rendelkezik Ajka, Dudar, és Padragkút területeken, melyek jellemzője (a vegyipar 

számára is hasznosítható) magas huminsav tartalom. 1999-ben 3 bánya működött, 18,4 

millió tonna kitermelhető ipari vagyonnal, míg a szabad területeken 590,7 millió tonna 

földtani vagyon volt ismert. 1999-ben 1,1 millió tonna szenet termeltek. 

Dorog-Pilisi szénmedence kiterjedése 130 km 2 . A kőszéntelepek kora középső

eocén, alaptelep jellegű kifejlődésűek, triász karsztos mészkő aljzatra települve. A 

nyersanyag típusa fényes-fekete barnakőszén, melynek fűtőértéke 19-21 ezer kJ/kg. 

Jelenleg már csak a lencsehegyi bányaüzem működik a területen. Itt 16.8 millió tonna, 

átlagosan 19 300 kJ/kg fűtőértékű, 24 % hamutartalmú, 3,5 % kéntartalmú a szénva-

gyon. A lencsehegyi bánya további sorsa a Vértesi Erőmű jövőjétől függ. 

A Tatabánya-Nagyegyháza-Mány szénmedencében a karsztos felszín közelsége 

miatt a széntermeléshez vízbetörés-veszély kapcsolódik. Mány térségében csak a 

karsztvíz-készletét kímélő bányászat folytatható. Dorog és Mány termelése 1 millió 

tonna volt 1999-ben. A nyilvántartott kőszénvagyon 55 millió tonna, átlagminősége 15 

ezer kJ/kg. 

A nógrádi szénmedence az egyik legrégebben müvelés alatt álló magyar szénvi

dék. A viszonylag magas fűtőértékű szenet már korábban kitermelték. A nógrádi szén 

problémája, hogy jelentős mennyiségű meddőanyagokkal keveredik, magas a hamutar

talma (42,5%), és alacsony a fűtőértéke (13 ezer kJ/kg alatt). Azonban alacsony a kén-

58 



Az energiatermelés és -felhasználás alakulása Magyarországon 

tartalma (0,8 % ) . A nógrádi szénmedence földtani vagyona 212,3 millió tonna, az ipari 

vagyon 6,9 millió tonna. 

1965-ben még ez a vidék adta az ország barnakőszén-termelésének 16 %-át. A hat

vanas években gazdasági megfontolások alapján több bányát is bezártak. Ezután a 

nógrádi széntermelés elsősorban a helyi fogyasztókat, Salgótarján és környékének 

üzemeit látta el szénnel. A bányászat leépülése a hetvenes és a nyolcvanas években 

is folytatódott. 1992-ben a Nógrádi Szénbányák működésének utolsó évében 464 

ezer tonna barnakőszenet termeltek, ami a hazai termelés alig 3 %-a volt. A Kor

mány döntése értelmében 1993. január, l-jével a nógrádi szénbányavállalat jogutód 

nélkül megszűnt. A termelés leépítése négy mélyművelésű és egy külszíni bánya be

zárását jelentette. A bányatelkek új tulajdonosa a mátraszelei Nógrádszén Kft. lett, 

mely csak a kazár-székvölgypusztai külfejtést üzemeltette tovább. 

A Nógrádi-medencében 1999-ben 94 ezer tonna, 8 761 kJ/kg minőségű szenet 

termeltek. (1995-ben minimális termelés mellett még csak 12 ezer tonna szenet hoztak 

itt a felszínre, tehát a kilencvenes évek második felében növekedett a kitermelés.) 

A Borsod-Ózdi medence miocén korú gyenge minőségű barnakőszenének terme

lése a kilencvenes években visszaszorult, 1999-ben 1,9 millió tonna volt a felszínre ho

zatal. Az 1999-ben üzemelő 4 földalatti bányaüzem közül 2001-re csak Lyukóbánya 

maradt talpon, mellette csak kisebb jelentőségű külfejtések (például Vadna) működnek, 

főleg lakossági szénellátásra. A medence ipari szénvagyona 43,7 millió tonna (1999). A 

teljes ismert földtani ásványvagyon 1 145,2 millió tonna. Jelentős tartalék terület 

Dubicsány. A térség barnaszénbányászata az erőmüvek leállításával megpecsételődhet. 

A Mátraalja és a Bükkalja alkotta térségben található az ország legjelentősebb 

gazdaságosan is művelhető szénterülete, ahol a termelés 50 %-a és az ismert ásványva

gyon 77 %-a összpontosul. (4,6 milliárd tonna földtani, 1,4 milliárd tonna ipari vagyon). 

Bükkábrány és a Mátra keleti pereme között több előfordulás is található, melyekből 

2000-ben két külfejtéses bányaüzem működött: Visonta és Bükkábrány. 1999-ben az 

éves termelés 7,7 millió tonna volt, 7 173 kJ/kg átlagminőséggel. A Mátrai Hőerőmű 

Visontán van, de jelenleg innen csak a termelés kisebb hányada származik. A nagyob

bik hányadot a bükkábrányi külfejtés adja (1999: 4 millió tonna). Jelentős tartalékok 

találhatóak az ország nyugati peremén lévő Torony község közelében illetve a Kál, Ká

polnai és Füzesabonyi alkotta térségben. 
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11. ábra: Hazánk kőszén és lignittelepei geológiai koruk szerint 

Forrás: Magyar Geológiai Szolgálat 

19. táblázat: Az egyes szénterületeken termelt szén minősége 2000-ben 

Terület Fűtőérték (kJ/kg) 

Mecseki külfejtések 11 861 

Észak-Dunántúli földalatti eocén bányák 14 282 

Bakonyi földalatti eocén és kréta bányák 11 380 

Nógrádi külfejtések 8 426 

Borsodi mélyművelésű bányák 10 773 

Borsodi külfejtések 10 262 

Lignit külfejtések 7 035 

Összes földalatti: 12 387 

Összes külfejtés: 7 147 

Magyarország összesen: 7 845 

Forrás: Magyar Geológiai Szolgálat 

A feketekőszén felhasználása már a nyolcvanas évek első felében visszaesett, ez 

a folyamat gyorsult fel az évtized második részében illetve a kilencvenes évek első felé

ben. A legjelentősebb fogyasztók az ipar illetve a lakosság. 1980 és 1985 között jelentő

sen emelkedett a lakossági fogyasztás. Érdekes azonban, hogy még az ipar szükséglete 

1985 és 1990 között emelkedett, addig a lakosság igénye jelentősen - mintegy három

negyedével - csökkent. így összességében a nyolcvanas évek második felében 13-14 %-
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kai esett a feketeszén iránti igény. A rendszerváltás után a felhasználás tovább csökkent, 

és ekkor már az ipar szükséglete is visszaesett. 1990 és 1999 között majd háromnegyed

ével esett vissza a teljes fogyasztás. A lakossági igény is tovább csökkent. 

12. ábra: A kőszéntermelés alakulása 1980 és 1999 között (millió tonna) 

Forrás: K S H - Környezetstatisztikai Adatok 

20. táblázat: A feketekőszén felhasználása felhasználók szerint (ezer tonna)* 

É v I p a r É p í t ő i p a r 

M e z ő g a z d a s á g , 

e r d ő és v í z g a z 

d á l k o d á s 

S z á l l í t á s , 

p o s t a és 

t á v k ö z l é s 

L a k o s s á g Összesen 

1980 4 187 8* 96* 165 566 5 022 

1985 3 015 5 58 30 1 252 4 499 

1990 3 449 1 1 48 284 3 896 

1 9 9 5 1 051 - 2 8 215 1 327 

1999 978 - - - 110 1 110 
* becsült adatok, egyéb felhasználással együtt. 1980-as adatok forrása KSH Statisztikai Évkönyv. 

Forrás: K S H - Környezetstatisztikai Adatok 

A feketeszénnel szemben a barnakőszén szerepe némileg eltérően alakult. A két 

legnagyobb - a lakossági és az ipari - felhasználói körben a fogyasztás a nyolcvanas 

években csökkent. A barnakőszén felhasználása az iparban 1990 és 1999 között 31 %-

kai, a lakossági fogyasztás 76 %-kal esett vissza. 1990 és 1999 között összesen mintegy 

39 %-kal csökkent hazánkban ennek az energiaforrásnak a felhasználása, kisebb mér

tékben, mint a feketekőszéné. Ennek hátterében az áll, hogy az áramtermelés jó része 

továbbra is barnaszénalapú maradt. 
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21. táblázat: A barnakőszén felhasználása felhasználók szerint (ezer tonna) 

Év Ipar Építő ipar 
Mezőgazdaság , 

erdő és 
v ízgazdálkodás 

Száll ítás, 
posta és 

távközlés 
Lakosság Összesen 

1980 10 539 143* 479* 219 2 820 14 200 

1985 10 526 39 131 77 2 795 13 924 

1990 8 874 7 94 - 1 687 10 752 

1995 6 043 4 100 29 852 7 028 

1999 6 106 - 71 20 398 6 595 
* becsült adatok, egyéb felhasználással együtt. 1980-as adatok forrása KSH Statisztikai Évkönyv. 

Forrás: KSH - Környezetstatisztikai Adatok 

A lignit fogyasztása a nyolcvanas években csökkent (1980: 8 millió tonna, 1990-

ben 7 millió tonna.) A kilencvenes években azonban - szemben a többi szénfajtával -

emelkedett a fogyasztása (1999-ben 7,6 millió tonna). A növekmény oka a 

villamosenergia-termelés növekvő igénye volt. Az alacsony fűtőértékű energiahordozó 

jövőbeni szerepét is a hő- illetve villamosenergia-termelés határozza majd meg. A mi

nimális lakossági fogyasztás csökkent a kilencvenes években az 1990-es közel 100 ezer 

tonnáról, 1999-re 60 ezer tonnára. 

A legnagyobb szénfogyasztó (beleértve a brikett- és a kokszfogyasztást is) az 

ipar. A szénfogyasztás visszaszorulása a magyar iparban elsősorban a nyolcvanas évek

ben játszódott le, a kilencvenes években csak kisebb mértékben. (A legnagyobb fel

használó a kohászat és fémfeldolgozás, amely 1990-ben az ipar szénszükségletének 86 

%-át igényelte, 1999-ben 82 %-át.) A visszaesés nem került el egyetlen jelentősebb ipa

ri ágazatot sem. A nem fém ásványi termékek gyártása és a gépipar ágazatokban a ki

lencvenes évek második felében valamelyest emelkedett a szénféleségek iránti igény. A 

lakosság szénfelhasználása nagyon erőteljesen esett vissza a nyolcvanas évek második 

felétől, szerepét elsősorban a vezetékes gáz vette át a lakossági fogyasztásban. 

4. 2. 4. A villamos energia 

Hazánkban az összes villamos energia felhasználás1 8 a I I . világháborút követően 

dinamikusan bővült, és 1989-ben érte el csúcsát 40 665 GWh-val. De már az ezt meg

előző két évben jelentősen megtorpant a korábban oly dinamikus növekedés. 1987 és 

1989 között az 1%-ot sem érte el a bővülés üteme. 1989 és 1992 között az igények 

Összes felhasználás = bruttó termelés + import és az export szaldója. 

62 



Az energiatermelés és -felhasználás alakulása Magyarországon 

gyorsan csökkentek. Az 1989 (40 665 GWh) és 1992 (35 152 GWh) között eltelt 3 év

ben 14 %-kal esett vissza a fogyasztás, nagyobb mértékben, mint az 1929-33-as világ

válság idején. Az 1992-es mélypont után a felhasználás tulajdonképpen stagnált. A vi l 

lamos-energia részesedése az energia-fogyasztásban a kilencvenes években emelkedett. 

13. ábra: Bruttó villamosenergia-igény alakulása 1980-2015. 

TWh 

50 

30 

4 ** 4* 4* ** * 
*> 

»15 

Forrás: MVM Rt. 

A kilencvenes években növekedett a villamosenergia-szektor tüzelőanyag

felhasználása. Az így növekvő termelést hazánk az import csökkentésére, illetve az 

áramexport növelésére fordította. 

A nyolcvanas években a paksi atomerőmű üzembe helyezése jelentős változást 

eredményezett a hazai erőmüvek tüzelőanyag felhasználásában, a fosszilis energiahor

dozók részesedése visszaesett az elektromos energia termelésében, helyüket a nukleáris 

alapú áramtermelés vette át. A nukleáris kapacitás a szerényen emelkedő áramszükség

letét is képes volt biztosítani. 
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22. táblázat: A villamosenergia-termelés megoszlása energiahordozók szerint* 

1990 2000 
GWh 1 % GWh % 

Energetikai barnaszén 4 607 16,8 3 186 9,3 

Lignit 2 605 9,5 4 905 14,2 

Feketeszén 942 3,4 797 2,3 

Szén összesen 8154 29,7 8 888 25,8 
Fűtőolaj 914 3,4 4 267 12,4 

Földgáz 4 486 16,3 6 907 20,1 

Szénhidrogén összesen 5 400 19,7 11 174 32,5 
FOSSZILIS ENERGIA
HORDOZÓK ÖSSZESEN 13 554 49,4 20 062 58,3 

Vízenergia 178 0,6 178 0,5 
Atomenergia 13 731 50,0 14 180 41,2 

ÖSSZESEN: 27463 100,0 34 420 100,0 
* A PowerGen és az EMA-Power erőmüvek nélkül. A termelt villamos energia mennyiségét tekintve. 

Forrás: MVM Rt. Közleményei 2001/2.- Statisztikai Adatok. 

14. ábra: A hazai erőművek primer energiafelhasználása 1980-1999. 

3 A hazai erőmüvek primerenergia felhasználása 
(1980-1999) 

pj 
450 1 

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 

1! Komm 0 Spis*J«s8(r?e 

Forrás: MVM Rt. 

A kilencvenes években a magyar erőműrendszer energiafelhasználásában kedve

zőtlenneknevezhető folyamatok játszódtak le. Még 1990-ben a villamosenergia-termelés 
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mintegy 30 %-át a szén, 20 %-át szénhidrogének és közel 50 %-át a nukleáris energia 

fedezte, addig az évtized végére ez az arány a következőképpen alakult: 26 % szén, 33 

% szénhidrogén és 41 % atomenergia. 1990-ben a hazai elektromosenergia-termelés 49 

%-át adták fosszilis energiahordozók, a kilencvenes évek végén már 58 %-át. Az évti

zedben a növekvő áramtermelésnek a forrásai egyértelműen a szénhidrogének voltak. 

Kiemelkedett a fűtőolaj súlyának emelkedése, aminek kedvezett az alacsony nemzetkö

zi olajár. Mintegy 50 %-kal növekedett a földgázalapú villamos energia mennyisége 

1990 és 2000 között. Az erőművekben eltüzelt szén aránya kis nőtt, azonban részesedé

se így is visszaesett a villamosenergia-termelésben. A visontai erőműben elégetett lignit 

mennyisége növekedett, a barna- és feketeszén felhasználása csökkent. 

15 ábra: Primerenergia felhasználása a hazai erőművekben 1990-ben és 2000-ben* 

160 

1990 2000 

* A PowerGen és az EMA-Power erőművek nélkül. Fűtőérték alapján tekintve. 
Forrás: MVM Rt. Közleményei 2001/2.- Statisztikai Adatok. 

A fosszilis energiahordozók aránya az elektromos energia termelésében hasonló, 

mint az európai OECD országokban. Viszont az atomenergia szerepe csak néhány euró

pai országban nagyobb, mint Magyarországon. Az európai OECD államok áramterme

lésének körülbelül egynegyed részét a nukleáris erőművek biztosítják. Ugyanakkor ez 

az arány Franciaországban 75 %, Belgiumban 57 %, Svédországban 47 %, Svájcban 36 

% (1999). Franciaországban egyedülállóan magas a nukleáris energia súlya. Svédor

szágban és Svájcban az atomenergia mellett a vízenergia a meghatározó az áramterme

lésben. Nyugat-Európában Belgium az egyetlen olyan állam, ahol - Magyarországhoz 

hasonlóan - a nagy mértékű atomerőművi kapacitás mellett, a fosszilis energiahordozók 

jelentik az egyetlen jelentős alternatívát az elektromos energia előállításában. 
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A hazai villamosenergia-termelés területi elhelyezkedését napjainkban is jelen

tősen meghatározza a múlt. A termelés döntő része ma is azokban a térségekben össz

pontosul, ahol az elmúlt évtizedekben kialakultak ilyen kapacitások. A hatvanas évek 

közepéig az erőművek fűtőanyaga kizárólag a szén volt, így a hőerőművek a szénmezők 

közelében épültek. Napjainkban is kiemelt a szerepe az úgynevezett „energiatengely

nek" (Dunántúli-középhegység-Budapest-Eszaki-középhegység), melynek kialakulása 

egyidős a hazai áramtermelés megindulásával. A szocialista korszakban is ezek a térsé

gek voltak a nehézipari fejlesztések kiemelt területei, itt használták fel a villamos ener

gia nagy részét, épültek új erőművek. 

A hatvanas években a kőolaj alapú Dunai Hőerőmű megépítésével fordulat kö

vetkezett be az erőmüvek fűtőanyag-felhasználásában. Nemsokára megkezdte működé

sét a szénhidrogén-alapú Tiszai Erőmű is Tiszaújvárosban (egykor: Leninváros). A 

szénhidrogének megjelenése a hazai áramtermelésben nem alakította át a villamos ener

gia előállításának térbeli eloszlását. A szénhidrogén-alapú erőművek az „energiaten

gely" mentén épültek, igazodva a Szovjetunióból érkező Barátság kőolaj- és Testvériség 

földgázvezetékekhez illetve a főbb fogyasztási körzetekhez. (Hazánk világgazdaságtól 

való elzárkózását jól mutatja, hogy akkor futott fel hazánkban a szénhidrogén-alapú 

áramtermelés, amikor a világ két olajválságot is átélt.) 

A paksi atomerőmű üzembe helyezésével a nyolcvanas években jelent meg a 

nukleáris alapú elektromosenergia-termelés hazánkban. Részesedése az áramtermelés

ben folyamatosan növekedve a kilencvenes években elérte a 40%-ot. A paksi blokkok 

csökkentették az „energiatengely" súlyát az áramtermelésben, növelve szerepét a Dél-

Dunántúlnak, amely addig csak a pécsi illetve a komlói szenes erőmüvek révén rendel

kezett jelentős termelőkapacitásokkal. 

A földgáz- és olajtüzelésű erőművek jobbára Közép-Magyarországon helyez

kednek el, illetve Tiszaújvárosban működik a Tisza-II. Elsősorban szenes erőművek 

alkotják a Közép-Dunántúl, illetve Észak-Magyarország termelőkapacitásának a nagy 

részét. A Dél-Alföldön szinte teljesen hiányzik a villamosenergia-termelés. A Nyugat-

Dunántúlon és az Észak-Alföldön csak kis kapacitású vízerőművek vannak. Nyugat-

Dunántúlon található a Rábán működő ikervári vízerőmű (2 MW) illetve az úgynevezett 

Nyugati törpék (1,2 MW). Az Észak-Alföldön a Tiszán működnek a kiskörei (28 MW) 

és a tiszalöki (11,4 MW) vízlépcsők. 
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16. ábra: Magyarország közcélú erőműi 

UKRAJNA 

H O R V Á T O R S Z Á G J U G O S Z L Á V I A 

• S z é n e r ő m ú • Szénh id rogén - • A t o m e r ő m ű V í z e r ő m ű Géz turb ínas 
e r ő m ű tar ta lék e r ő m ű 

1. Ajkai Erőmű, 2. Inotai Erőmű, Inotai Gázturbina, 3. Budapesti Erőmű Rt. (hat telephely) 4. Dunamenti Erőmű Rt. 
Dunamenti GT. (Százhalombatta), 5. EMA-Power, 6. Hernádvíz Vízerőmű Kft. 7. Literi Erőmű, 8. Lőrinci Erőmű, 9. 
Mátrai Erőmű (Visonta), 10. Paksi Atomerőmű, 11. Pécsi Erőmű, 12. PowerGen Rt. (Csepel) Dunamenti Erőmű 13. 
Sajószögedi Erőmű, 14. Borsodi Energetikai Kft. (Kazincbarcika) 15. Tiszapalkonyai Erőmű, 16. Tisza I I . Erőmű 
(Tiszaújváros) 17. Kiskörei Vízerőmű, 18. Tiszalöki Vízerőmű, 19. Bánhidai Erőmű, 20. Oroszlányi Erőmű 

Forrás: MVM Rt. 

A kilencvenes évek során számos - főleg kis kapacitású - erőmű épült. Ezek 

némileg kiegyenlítettebbé tették az áramtermelés eloszlását. A debreceni és a tervezett 

algyői gázturbinák az Alföld ellátását tehetik biztonságosabbá. Az Iharosberény közelé

ben tervezett új 80 MW-os erőmű előnye lenne, hogy - mivel Pécstől Ajkáig nincs szá

mottevő betáplálás a régió elektromos hálózatába - növelné a Nyugat-Dunántúl ellátá

sának biztonságát. Az új gázalapú erőművek a jövőben emelhetik a földgáz súlyát az 

energiaszerkezetben, illetve a villamosenergia-termelésben. 

Magyarország a kilencvenes években egyenletesen mintegy 7 500 MW áram

termelő-kapacitással rendelkezett, ami elegendő volt a villamosenergia-igények bizton

ságos kielégítéséhez. A villamosenergia-rendszer 49 erőművi egységéből mindössze 16 

beépített teljesítőképessége nagyobb 100 MW-nál, ezek a rendszer kapacitásának 94 %-

át adták 2000-ben. 

Napjainkban a magyar villamosenergia-termelés négy nagy körzetben koncent

rálódik. Az egyes térségek jelentőségét az elektromos energia termelésében, illetve az 

energiagazdálkodásban két tényező határozza meg. Egyrészt mekkora a körzetben a 
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beépített kapacitás, azaz az áramtermelő blokkok teljesítménye. Ez azonban nem tükrözi 

vissza a térségben megtermelt áram mennyiségét. 

1. A kilencvenes években Dél-Dunántúl biztosította hazánk villamosenergia

termelésének majd a felét. Az előállított áram mennyisége alapján a kilencvenes évek

ben ez volt a legjelentősebb körzet. Két jelentős erőmű működik a térségben: az 1860 

MW-os paksi atomerőmű, illetve a pécsi szenes erőmű (190 MW). A dél-dunántúli ré

gióban van a hazai erőmüvi teljesítmény közel 30%-a. 

2. A legnagyobb kapacitás a főváros illetve térségében (Közép-Magyarország) 

van, mely meghaladja a 2600 MW-ot. Az itt lévő erőművek szénhidrogén-alapúak. A 

legjelentősebb a százhalombattai Dunamenti Erőmű (2206 MW). A régió többi áram

termelő egységének - a Budapesti Erőmű Rt. erőműveinek - kapacitása ennél jóval ki

sebb. A kilencvenes években ez a térség adta az ország villamosenergia-szükségletének 

mintegy 20 %-át. 

3. A Közép-Dunántúlon viszonylag kicsi beépített teljesítménnyel rendelkező 

erőmüvek vannak, fűtőanyaguk jobbára szén. A körzetben lévő mintegy 750 MW, a 

hazai kapacitás körülbelül 10%-a. 

4. Észak-Magyarországon található a beépített kapacitás közel 30%-a. A térség 

legnagyobb erőműve a tiszaújvárosi „szénhidrogénes" Tisza-II. 860 MW teljesítmény

nyel. A Mátrai Erőmű lignitet használ fel az áramtermeléshez, teljesítménye az évtized 

végén végrehajtott korszerűsítések miatt 812 MW-ra emelkedett. Ezen kívül meg kell 

még említeni a Sajó mellett Kesznyétennél (4,4 MW), a Hernád mentén Gibártnál (0,5 

MW) és Felsődobszánál (0,6 MW) épült kicsi vízerőmüveket illetve az úgynevezett 

Keleti törpéket (0,2 MW). 

A kilencvenes években két hazai régió rendelkezett villamosenergia-többlettel, 

így más körzetekbe „exportált". A Dél-Dunántúl, amely az országos termelés körülbelül 

40-45%-át adta, miközben az igények csak körülbelül 8%-a jelentkezett itt. A „többlet" 

oka a paksi atomerőmű jelenléte a régióban. Észak-Magyarországon - ez a térség adta a 

legtöbb áramot a Dél-Dunántúl után - termelték az elektromos energia több, mint ne

gyedét, de az országos felhasználásnak mindössze 15 %-a jelentkezett itt. 

A Közép-Dunántúl és Közép-Magyarország is rendelkezik „saját" termeléssel, 

ennek ellenére „behozatalra" szorulnak. A legkiegyensúlyozatlanabb a termelés és a 

fogyasztás közötti viszony a Dél-Alföldön, és a kevés termeléssel (néhány apró) víz

erőművel bíró Nyugat-Magyarországon illetve Észak-Alföldön. 
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23. táblázat: A villamos energia felhasználása felhasználók szerint (GWh)* 

Év Ipar Építőipar 
Mezőgazdaság , 
erdő és vízgaz

dálkodás 

Száll ítás, 
posta és 

távközlés 
Lakosság Összesen 

1980 14 652 389 1 572 1 488 5 020 31 261 

1985 15 948 294 2 731 1 680 7 396 37 603 

1990 14 803 201 2 679 1 725 9 189 39 583 

1995 12 305 42 1 467 1 481 9 791 36 422 

1999 12 905 23 1 004 1 561 9 306 38 217 
* Ipar bruttó villamosenergia-fogyasztása. ** Összesen: országos bruttó felhasználás. 

Forrás: KSH - Környezetstatisztikai adatok és MVM Rt. Villamos Energia Statisztikai Évkönyv 

A villamosenergia-felhasználás visszaesése a kilencvenes években elsősorban a 

termelőszférát érintette. A legnagyobb fogyasztónak számító ipar szükséglete a kilenc

venes évek közepéig csökkent, azonban az évtized második felében már emelkedett, 

ami a gazdasági fellendüléssel, a növekvő ipari termeléssel együtt jelentkezett. 

Az építőiparban nagyon jelentős volt a fogyasztás visszaesése. Ez magyarázható 

az építőipari beruházások nagy mértékű csökkenésével illetve, hogy a tevékenység je

lentős része a feketegazdaságba „vándorolt át". Ez is oka annak, hogy miközben 1995 

után megélénkült a gazdaság hazánkban, és emelkedni kezdett a beruházások volumene, 

az építőipar elektromos energia fogyasztása - a statisztika szerint - nem emelkedett. 

A mezőgazdasági termelés visszaesése szinte folyamatos volt 1990 után. Ezt 

természetesen követte a villamos energia visszaesése is. A statisztikai adatok azonban 

itt sem mutatnak teljesen valós képet. A nagyüzemek szétesése, a „kisparaszti" körül

mények között folytatott termelés (újra) elterjedésével az energiaigények jelentős része 

más szférába vándorolt (például: lakosság). 

A magyar lakosság áramfogyasztása a rendszerváltó - és az életkörülmények 

romlását jelentő - évek alatt alig változott. 1990 és 1995 között - amikor az ipar áram-

igénye közel 17 %-kal esett vissza - a lakosság fogyasztása közel 7 %-kal emelkedett. 

A modernizálódó „nyugatias" fogyasztói életforma terjedése, a háztartások korszerűsö

dése, új elektromos gépek, eszközök elterjedése a kilencvenes években, éppúgy hozzá

járult a lakosság áramfogyasztásának emelkedéséhez, mint az a már korábban említett 

folyamat, ami az elektromos energia versenyképességének - más energiaforrásokhoz 

képest - növekedésében jelentkezett. 
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24. táblázat: Néhány jelentősebb ipari ágazat villamosenergia-fogyasztása (GWh) 

Ágazat 1980 1985 1990 

Nehézipar összesen 11 633 12 664 11 631 

Ebből: - Bányászat 1 472 1 685 1 351 

- Gépipar 1 658 1 745 1 750 

- Kohászat 3 757 4 060 3 520 

- Építőanyag-ipar 1 119 1 100 1 145 

- Vegyipar 3 434 3 740 3 447 

Könnyűipar 1 578 1 572 1 603 

Ebből: Textilipar 760 734 645 

Élelmiszeripar 1 120 1 335 1 635 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

25. táblázat: Néhány ipari ágazatban értékesített villamos energia (GWh) 

Ágazat 1994 1999 
Feldolgozóipar összesen: 8 037 9 530 

Ebből: - Élelmiszerek, italok és dohánytermékek gyártása 1 218 1 498 

- Textíliák és textiláru gyártása 484 451 

- Vegyi alapanyagok és termékek gyártása 1 960 2 034 

- Nemfém ásványi termékek gyártása 534 705 

- Fémalapanyag, fémfeldolgozási termékek gyártása 1 699 1 839 

- Gépek, gépi berendezések gyártása és javítása 356 358 

- Villamosipari gépek és készülékek gyártása 419 615 

- Járműgyártás 268 472 

Bányászat 1 038 659 

Villamos energia-, gáz-, hő-, és vízellátás 1 980 1 920 
Forrás: MVM Rt. Villamos Energia Statisztikai Évkönyvek 

1980 előtt a legnagyobb áramfogyasztók az energiaigényes nehézipari ágazatok 

- sorrendben - a kohászat, a vegyipar, a bányászat, és az építőanyag-ipar voltak. 1980 

után szinte minden iparág növelte felhasználását, a bővülés azonban a gazdasági válság 

hatására az évtized végére megállt, és 1987-től kezdve egyre kevesebb áramot igényelt a 

bányászat, kohászat, az építőanyag-ipar, a vegyipar. Azokat a nyersanyag- és energia

igényes területeket érte el először a válság, amelyek a hetveneses évek gazdasági re

cessziója következtében „Nyugaton" már korábban hanyatlani kezdtek, illetve visszafej

lesztették. A visszaesés azonban nem kerülte el a többi ipari ágazatot sem, és 1988 illet-

70 



Az energiatermelés és -felhasználás alakulása Magyarországon 

ve 1989 folyamán csökkenni kezdett más területek villamosenergia-fogyasztása is. A 

hazai élelmiszeripar áramigénye egészen 1990-ig növekedett. 1 9 

Az 1994 utáni időszakban az ipar villamosenergia-fogyasztása tulajdonképpen 

stagnált. Azonban az iparon belül jelentősen átstrukturálódott a fogyasztás. A bányászat 

felhasználása gyors ütemben csökkent, és tovább folytatódott a textilipar szükségletének 

visszaesése is, még más feldolgozóipari ágak felhasználása emelkedett. A legnagyobb 

villamosenergia-fogyasztóvá a vegyipar vált. Figyelemre méltó két ágazat - önmagához 

képest - gyors igényemelkedése. A járműgyártás 1994 és 1999 között több mint 70 %-

kai növelte áramfogyasztását. Villamos ipari gépek és készülékek gyártásán belül - az 

ipar áramfogyasztásában kétségtelenül nagyon kicsi részesedéssel bíró - irodagép- és 

számítógépgyártásnak például hétszeresére nőtt a szükséglete öt év alatt (1994 6,2 

GWh, 1999 44,4 GWh). 

4. 2. 5. Az atomenergia szerepe Magyarországon 

Hazánk energiaellátásában nélkülözhetetlen a nukleáris energia, amelynek jelen

tős szerepe van az ország folyamatos és a biztonságos villamosenergia-ellátásában. A 

hazai villamosenergia-szükséglet megközelítőleg 40%-át, a teljes energiaigény körülbe

lül 12-13%-át fedezte egyenletesen a kilencvenes években. Egyetlen atomerőmüvünk a 

Paksi Atomerőmű, 2 0 mely 4 darab, egyenként 440 MW-os szovjet gyártmányú, úgyne

vezett második generációs VVER-440/V-213 típusú reaktorblokkjait 1982 és 1987 

között helyezték üzembe. A villamosenergia-termelés a kezdeti évi 2 TWh-ról folyama

tosan emelkedett 14 TWh-ra, és azóta ezen a szinten mozog. 

A kilencvenes évek első felében francia és amerikai társaságok is jelentkeztek új 

erőmüvi blokkok építésének szándékával. Erre azonban a visszaeső energiafogyasz

tás, a magas költségek illetve társadalmi ellenérzések miatt nem került sor. 1997-ben 

1 9 Az egyes ipari ágazatok villamosenergia-felhasználásának alakulásának értékelését nehezíti, hogy a 
KSH 1992-től új ágazati besorolást használ, és megváltozott az adatfelvétel köre is. Ezért az egyes terüle
tek villamosenergia-felhasználását egy táblázat 1980 és 1990 között mutatja, még egy másik az 1994-es 
és 1999-es adatokat tartalmazza. Az adatok forrása utóbbi esetben az M V M Rt. Villamos Energia Statisz
tikai Evkönyvek, amely az egyes ipari ágazatok felhasználását a szolgáltató vállalatok által értékesített 
villamos energia alapján tartalmazza. (Az adatok csak 1994-től állnak rendelkezésre.) A táblázatok csak a 
jelentősebb fogyasztónak számító területeket mutatják. (Lásd: 2. Fejezet.) 
2 0 Nukleáris létesítmények még Magyarországon a KFKI Atomenergia Kutató Intézet kutató reaktora 
illetve Budapesti Műszaki Egyetem oktató reaktora. 
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az MVM Rt. kapacitástenderén a paksi atomerőmű is bejelentette szándékát új erő

művek építésére, amire azonban nem kapott lehetőséget. 

Az 1976-ban megalakult Paksi Atomerőmű Vállalat 1992 óta részvénytársaság

ként működik. A rendszerváltás első éveiben szóba került a társaság magánkézbe adása. 

Sokan bírálták a tervet, mondván, hogy hazánk egyik legmeghatározóbb társaságáról 

van szó, amely stratégiailag kiemelkedő ágazatban tevékenykedik. 1995 folyamán meg

történtek az előkészületek a privatizálásra, amire aztán nem került sor. 

Franciaországban - ahol a nukleáris erőmüvek adják az áramtermelés háromnegyed

ét - az állami felügyelet alatt működő EdF rendelkezik az atomerőművekkel. Ma

gánkézbe adásuk egyelőre nem került szóba. Ugyanakkor Nagy-Britanniában - ahol 

az atomenergia részesedése 25 % körül van a termelésben - 1996-ban az atomerő

müvek felét magánkézbe adták. 

Bár hazai környezetvédő csoportok a kilencvenes években bírálták a nukleáris 

energia termelését Magyarországon, az atomerőmű ügye (egyelőre?) nem lett „fajsú

lyos" politikai kérdés. A különböző politikai erők belátták, hogy az atomerőmű leállítá

sa megoldhatatlan gazdasági, ellátási és energiastratégiai gondokat okozna. Nézzük mi

lyen tényezők „segítik" a nukleáris alapú energiatermelést Magyarországon? 

A paksi blokkok kiesése jelentősen megemelné hazánk energiaszámláját, és to

vább növekedne az így is magas energiaimport mértéke. A környezetvédők illetve az 

őket támogató - egyelőre csendes - politikai hangok aggodalommal tekintenek a nukle

áris energia hazai alkalmazása felé. Álláspontjuk szerint a paksi blokkokat az eredetileg 

tervezett időpontokban le kell állítani, és az így kieső kapacitást gázalapú erőművekkel 

illetve importból kellene pótolni. A földgáz részaránya az energiafelhasználásban már 

ma is túl magas, és ez az elképzelés tovább növelné a hazánk „függőségét" a földgáz

importtól, (illetve Oroszországtól). A diverzifikált energia-beszerzések érdekében a ki

lencvenes években megtett lépések eredményei kerülnének így veszélybe. 

A magyar lakosság körében az atomenergia megítélése - a paksi blokkok eddigi 

biztonságos működése miatt - pozitív, a társadalom többsége elfogadja a nukleáris erő

mű létjogosultságát. Az atomenergia esetleges „száműzése" a hazai villamosenergia

termelésből kétségtelenül növelné a hazai fogyasztói áramárakat, ami a lakosság köré

ben elégedetlenséget illetve szociális feszültségeket keltene. A hazai erőművek közül a 
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paksi blokkok termelik meg a legolcsóbban az elektromos energiát. Az atomerőmű 

1999-ben 5,62 Ft-ért, 2000-ben közel 6,02 Ft-ért állított elő egy kWh villamos energiát, 

miközben ezt más erőmüvek ezt jóval drágábban teszik. A paksi erőmű leállítása, közel 

50 %-kal drágítaná meg a fogyasztói áramdíjakat hazánkban. 2 1 

Az atomerőmű előnye a hagyományos, fosszilis energiaforrásokkal, illetve az 

ezekkel működő villamos energiát előállító erőművekkel szemben, hogy (normális) 

működése kevésbé terheli a környezetet. 1999-ben a paksi erőmű közel 37 ezer GWh 

áramot állított elő. Ugyanennyi villamos energia előállításához egy gázüzemű erőmű 

5,1 millió tonna, egy lignitet felhasználó erőmű 12,2 millió tonna szén-dioxiddal szeny-

nyezte volna a légkört. A paksi blokkok leállítása kiváltása fosszilis alapú erőművekkel 

azt jelentené, hogy Magyarország nem tudná teljesíteni az 1997-ben, kyotói egyezmény 

keretében vállalt kötelezettségeket. (Megemlítendő hogy az atomerőművek is szennye

zik a légkört, méghozzá nemesgázokkal. Komoly veszélyt jelentenek az élővilágra az 

erőműből működése során keletkező radioaktív hulladékok. Ezek kezelése, biztonságos 

elhelyezése jelentősen megdrágítja az atomerőmű működését.) 

Az atomerőmű biztonságos üzemeléséhez, illetve az ország folyamatos és ki

egyensúlyozott ellátása érdekében, rendelkezésre kell állnia stratégiai üzemanyag

tartaléknak. A fűtőelemeket hazánk Szovjetunióból (Oroszországból) vásárolta. 2001-

től hazánknak lehetősége van (egyelőre csak elviekben), hogy Ausztráliából illetve az 

USA-ból és Kanadából is beszerezzen üzemanyagot az atomerőmű számára. 

Magyarországon a Mecsekben, Kővágószőlősön bányásztak uránércet, amelyből 

helyben el is készítették a 'sárga pogácsát'. Ezt szállították ki az akkori Szovjetuni

óba, ahol a további lépések lezajlottak, egészen a fűtőelem legyártásáig. A kiterme

lés során az urán koncentrációja folyamatosan esett, a kilencvenes évekre már 0,1 

% közelébe csökkent, és ezt is egyre mélyebbről kellett a felszínre hozni. A mecse

ki uránérc-bányászat 1997szeptemberében megszűnt22. 

A friss üzemanyagot az atomerőmű saját területén tárolja. A felhasználásra váró 

üzemanyagkészlet az utóbbi években növekedett. 1995-ben született az erőművek ener

giahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló rendelet, 

amely előírta, hogy az atomerőműnek 1996. december 31-ig legalább egy majd 2000-től 

2 1 Még nem tudni, hogyan lehet pótolni Paksot - Népszabadság 2000. június 25. 
2 2 A Magyar Kormány 2164/1994. (XII.30) számú határozata. 
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két évre elegendő stratégiai üzemanyag-készlettel kell rendelkeznie.23 A stratégiai tarta

lékok növelését célozta az, hogy 1996-ban a Paksi Atomerőmű a bezárt kelet-német 

greifswaldi erőműből származó 235 enyhén kiégett fűtőelemet vett át. 

Az üzemanyag-beszerzés mellett legalább olyan fontos kérdés a kiégett fűtőele

mek, radioaktív hulladékok sorsa. Az 1966-ban megkötött, az erőmű megépítéséről szó

ló magyar-szovjet szerződés szerint a kiégett üzemanyagot hazánk visszaszállíthatja a 

Szovjetunióba. Az 1991-ben Oroszországban elfogadott környezetvédelmi törvény 

megtiltotta a veszélyes hulladékok importját. Ez alól egy ideig Jelcin elnök rendeletei 

adtak kivételt, majd az 1994-ben aláírt magyar-orosz jegyzőkönyv mindezt megerősítet

te. A nukleáris anyagok szállítását ezután évente kellett engedélyeztetni. A friss és k i 

égett üzemanyagok szállításával kapcsolatos kérdéseket az 1992-ben aláírt háromoldalú 

magyar-orosz-ukrán kormányközi egyezményben szabályozták.2 4 A szállításokat 1998-

ban állították le véglegesen. 2001-ben ugyan lehetőség nyílt újabb kiszállításokra, azon

ban a rendkívül aktív, az oroszok által fel nem használt nukleáris „maradékot" vissza 

kellene fogadnia hazánknak. (Ebben a kérdésben ilyesfajta szabályozás van érvényben 

Franciaország és Németország között is.) 

A kiégett fűtőelemeket tehát a Szovjetunió (majd Oroszország) egy ideig vissza

vette, és a cseljabinszki újra-feldolgozó üzembe szállították. Ez a megoldás azonban 

nem volt biztonságos, hiszen az egyezményt az orosz fél bármikor - figyelembe véve az 

évenkénti megújítást - felbonthatta. Az atomerőmű biztonságos működtetéséhez tehát 

elengedhetetlenné vált a Kiégett Kazetták Átmeneti Tározójának (KKÁT) megépítése. 

Ennek a száraz (léghűtéses) tárolónak az első fázisa brit-francia kivitelezésben épült, és 

1997 márciusában került átadásra az atomerőmű mellett. A tároló alkalmas a három 

esztendeig kikerülő mintegy 460 fűtőelem „pihentetésre". (Az atomerőmű működése 

során is keletkeznek olyan nagyaktivitású hulladékok, melyek végül ebbe a tárolóba 

kerülnek.) Az erőmű tervezi a tároló bővítését, amely így ötven évre elegendő kapaci

tástjelent majd a radioaktív hulladékok számára. 

A paksi erőmű harmincéves működési ciklusával számolva még több ezer fűtő

elem kazetta kerül felhasználásra. A Magyar Kormánynak és a Paksi Atomerőmű Rt-

nek olyan programot kell beindítani, amely a kiégett fűtőelemek kezelését illetve végle

ges elhelyezését biztosítja. Ez hasonló lehet Finnország, Szlovákia vagy Csehország 

hasonló programjaihoz, ugyanis ezekben az államokban is ilyen reaktortípusok vannak. 

2 3 27/1995. (VI I . 25.) IKM rendelet 
Magyarország a kilencvenes evekben - A magyar kormány válaszai az Európai Unió kérdőívére. 
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Ezeknek az országoknak - így hazánknak is - meg kell felelnie annak a nemzetközi 

elvárásnak, hogy minden atomerőművet működtető állam önállóan fejleszti ki saját 

nagy aktivitású hulladékkezelési stratégiáját. 

Részletes kutatások indultak egy nagyaktivi tású hulladéktároló telephely feltárásá

ra. A Mecsek hegységben feltárt agyagkő kőzettest alkalmas lehet a nukleáris hul

ladékok végleges elhelyezésére. Az a tomerőmű leszerelésekor keletkező nagyakti

vitású radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek elhelyezésére szolgáló léte

sítmény becsülhető megvalósítási időpontja 2040. 2 5 

A hazai atomerőműben keletkező kis- és közepes aktivitású hulladékok elhelye

zésére az atomerőmű területén illetve a Pest megyei püspökszilágyi tárolóban került sor. 

A Bátaapáti és Üveghuta térségében tervezett tároló - ha a kutatások eredményei ezt 

megengedik - 2006-2008 között már fogadhatja a paksi atomerőműben keletkező kis és 

közepes aktivitású radioaktív hulladékokat. 

Az Országgyűlés 1996. decemberében fogadta el az új atomtörvényt , amely 1998. 

j anuár l-jével létrehozta a Központi "Nukleáris Pénzügyi Alapot. Ebből fedezhe

tők a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének, a kiégett fűtőelemek á tme

neti és végleges tárolásának, valamint az a tomerőmű leszerelésének költségei. 

A kilencvenes években a radioaktív hulladékok elhelyezését szolgáló program 

megvalósítását az is sürgette, hogy előtérbe került az atomerőmű élettartamának meg

hosszabbítása. Ez nem kizárólag Magyarországon vált stratégiai kérdéssé. Számos fej

lett államban - például Franciaországban vagy az USA-ban - vált „központi kérdéssé" a 

nukleáris létesítmények működési idejének kitolása. Ezt több tényező sürgette. Egyrészt 

a kilencvenes években számos - az „olajválságok" időszakában épült - atomerőmű élet

tartama járt le, illetve jár le a 2000-t követő évtizedben. A nukleáris energia kiváltása a 

fosszilis források fokozottabb bevonásával lehetséges, ami azonban növekvő környezet

terhelést jelent. Az élettartam-hosszabbítást ösztönözte a fejlett országokban az energia

piacok liberalizálása is, hiszen ezek az erőművek (relatíve) olcsóbban termelik az ára

mot, mint fosszilis energiahordozókat eltüzelő „társaik". 

Magyarország a kilencvenes években - A magyar kormány válaszai az Európai Unió kérdőívére 
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A paksi blokkok hivatalosan tervezett élettartama mintegy 30 év, így a paksi 

atomerőmű négy blokkját véglegesen 2015-2018 folyamán kellene leállítani. A társaság 

szakemberei szerint a blokkok állapota lehetővé tenné, hogy élettartamukat 15-20 évvel 

- 2030-ig - is meghosszabbítsák.2 6 A Paksi Atomerőmű Rt. következő 20-25 évre vo

natkozójövőképe egyértelműen a reaktorok élettartamának meghosszabbítására épül. 

Az 1982-ben és 1984-ben megépített két blokkot 1998-ban - az úgynevezett idő

szakos biztonságtechnikai felülvizsgálat keretében - ellenőrizték. Ez alapján a két 

blokk 2008-ig kapott működési engedélyt. (Ezt követően egy újabb vizsgálat ered

ményétől függően kaphatnak újabb tíz éves időszakra működési engedélyt.) Az 

1986-ban és 1987-ben üzembe helyezett másik két blokk további müködésérül 

2000 nyarán döntött az Országos Atomenergia Hivatal. A két blokk 2010-ig kapott 

működési engedélyt. 

Az első blokk üzembe helyezése óta folyamatosan hajtottak végre biztonságnö

velő beruházásokat Pakson. Az atomerőmű biztonságos működését 1988 óta folyamato

san figyeli a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is. A létesítmény kérésére 1996 no

vemberében 11 különböző országból érkezett szakember tartott felülvizsgálatot, amely 

megfelelő eredménnyel zárult. Magyarország európai uniós csatlakozásának nem lehet 

akadálya hazánk nukleáris erőműve, illetve ennek nem biztonságos működtetése. 

1994-ben egy az üzembiztonságot felmérő, illetve a további teendőket meghatá

rozó vizsgálat folyt az erőműben, amelyet Országos Atomenergia Bizottság finanszíro

zott és a Nemzetközi Atomenergia Bizottság szakemberei is részt vettek a munkában. A 

felmérés arra a következtetésre jutott, hogy a reaktorblokkokat korszerűsíteni kell. 1996 

és 2002 között újabb 54 milliárdot szánnak erre a célra. A paksi atomerőmű kapacitása a 

korszerűsítések nyomán 1860 MW-ra emelkedik. 

A korszerűsítési program három nagyobb területre terjed ki. Növelik a földrengé

sekkel szembeni védettségét az objektumnak, irányítástechnikai korszerűsítést 

hajtanak végre. A nyugati előírásoknak is megfelelő biztonsági berendezéseket a 

német Siemens cég szálltja. Az atomerőmű földrengésekkel szembeni biztonsá

gát egy 2001-ig terjedő programban növelték. Ennek során a Mercalli-skála sze

rinti 6-os erősségű rengésnél az erőmű nyugodtan működhetne tovább, még egy 

Az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának kihelyezett ülése Pakson - Világgazdaság 2001. május 25. 
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9-es megrázkódtatás esetén pedig biztonságosan le lehetne állítani, a hűtés fo

lyamatos maradna, és nem kerülne radioaktív szennyeződés a környezetbe. 

A paksi blokkok nemcsak a biztonságos működés, hanem a kihasználtság tekin

tetében is a világ élvonalában vannak. Ez azt is jelenti, hogy az erőmű a maximumhoz 

közeli szinten működik, azaz jelentős termelésnövelés nem várható. 

Hogy meddig tart az „atomkorszak" Magyarországon az egyelőre nyitott kérdés. 

A politika elfogadja az atomerőmű létét, azonban nincs hivatalos, hosszú távú stratégia 

arra az esetre, ha a paksi blokkokat le kell állítani. Az biztos, hogy a közeljövőben ha

zánk nem mond le a nukleáris energiáról, az energiapolitika számol a négy reaktorblokk 

üzemével, azok élettartamidejének lejártáig. A jelenlegi helyzetből kiindulva a paksi 

blokkok pótlása további fosszilis források bevonását követelné meg. Ez azonban jelen

tős környezetterheléssel járna (a szén esetében) és tovább növekedne az import aránya a 

hazai energiafogyasztásban (a földgáz esetében). Az is megfogalmazódott, hogy közép

távon szóba kerülhet új atomerőmű építése, mert így a villamos energia előállítási költ

sége kedvező, és a beruházáshoz a szükséges társadalmi konszenzus is megteremthető. 

4. 4. A megújuló források szerepe Magyarország energiafelhasználásában 

A fosszilis energiaforrás-készletek csökkenése, a légkör szennyezésének korlá

tozása szükségessé teszi a megújuló, a környezetet kímélő források minél nagyobb mér

tékű bevonását az energiafelhasználásba. Ezek részesedése egyelőre rendkívül alacsony 

a világ energiafogyasztásában, és felhasználásuk is inkább a világ fejlettebb régióiban 

jelentkezik, hiszen igen költséges technológiai megoldásokat kíván meg „kinyerésük". 

Bár a világ energiaigényének döntő részét a megújuló források nem képesek fedezni, és 

az energiafelhasználás növekedését is a fosszilis források nagyobb bevonásával prog

nosztizálják a jövőben, számos állam energiapolitikája fontos kérdésnek tekinti ezeknek 

az energianyerési módoknak a fejlesztését, elterjesztését. 

A hazai energiapolitika nem csak a környezetszennyezés mértékének a csökken

tése miatt tartja fontosnak a megújuló energiaforrások jobb kihasználását. Magyaror

szág energiahordozókban szegény ország, és alkalmazásuk csökkentheti az energiaim

porttól való függőséget. A megújuló források előtérbe helyezésének szükségességét 

nyomatékosítja az is, hogy hazánk egy olyan Európai Unióhoz szeretne csatlakozni, 

2 7 M V M Rt Közleményei - Statisztikai Adatok - 2000. július. 
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amelyik maga is energia-behozatalra szorul, így a következő években fokozottan szeret

né bevonni az energiaellátásba a megújuló forrásokat. Az Unióban a kilencvenes évek 

végén a megtermelt energiamennyiség mintegy 6 %-a származott megújuló forrásokból. 

Ezt az arányt 2010-re kétszeresére, tehát 12 %-ra akarják emelni. 

26. táblázat: A megújuló energiahordozók felhasználása 2000-ben (PJ) 

Megnevezés 
Megújuló energia

hordozók felhaszná
lása (2000) 

Mérlegen kívüli 
egyéb megújulok 

Megújuló 
energiaforrások 

összesen 

Vízerőmüvi 1,8 - 1,8 

Geotermikus - 3,4 3,4 

Tűzifa 13,0 Bio: 14,1 27,1 

Napenergia - 0,06 0,06 

Egyéb - 4,2 4,2 

Összesen: 14,8 21,76 36,56 

Forrás: M V M Rt. Közleményei 2001/2.- Statisztikai Adatok. 

A megújuló energiaforrások „ kiaknázását" az államnak is ösztönöznie kell köz

pontilag előírt szabályokkal, támogatásokkal, kedvezményekkel. Ilyen megoldás lehet, 

hogy az áramszolgáltatóknak - liberalizált piaci körülmények között is - kötelességük 

lenne a megújuló forrásokból nyert, azonban a „hagyományosnál" drágább villamos 

energia átvétele. 

A megújuló energiaforrások tekintetében a nap, a szél, a geotermikus energia és 

a biomassza terén Magyarország jelentős potenciállal rendelkezik, ugyanakkor ezeknek 

a használata egyelőre csekély mértékben terjedt el. Magyarországon körülbelül 3 % az 

aránya a megújuló forrásoknak az energiafelhasználásban. (A bizonytalanság a statiszti

kai számbavétel kiforratlansága miatt van.) A megújuló energiaforrások közül 3,4 PJ a 

geotermikus, 0,06 PJ a napenergia, 3,6 PJ a hulladék biomassza és 27 PJ a tűzifa fel

használása. A hazai energiapolitika a következő 10 évben - az EU-hoz hasonlóan meg 

szeretné duplázni - azaz 6 %-ra kívánja emelni a megújuló energiaforrások arányát az 

ország összes primerenergia-felhasználásán belül. Azonban még így is növekszik lema

radásunk ezen a téren az átlagos uniós szinthez képest. 

Magyarország geotermikus adottságai igen kedvezőek. Még máshol a 30-33 °C-

kal növekszik a hőmérséklet a Föld belseje felé haladva egy kilométerenként, addig 

hazánkban ez az érték 42-46 °C. így előfordulhat, hogy 2000 méter mélységben a köze

tek hőmérséklete már meghaladja a 100 °C-ot. Hévizeink becsült mennyisége 2500 
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km 3 , és a bennük tárolt energia mennyisége 604 000 PJ. 1999-ben több mint 100 enge

délyezett termálvizet adó kutat tartottak számon Magyarországon. A termálvizeket főleg 

a mezőgazdaságban (üvegházak, fóliasátrak) illetve lakó- és középületek fűtésére, 

strandok és fürdők vízellátására használják. 

A Bakonyi Erőmű Rt. tulajdonosa a Transelektro építette fel az ország első szél

erőmüvét. A próbaüzemre 2000. decemberében került sor. A környezetbarát, 200 kilo-

wattos teljesítményű létesítmény az Inotai Erőmű egyik alállomását látja el villamos 

energiával. További szélturbinák felszerelésének lehetőségét vizsgálták Ajka közelében, 

a tési fennsíkon is. (Egyelőre a társaság nem kapta meg a szükséges engedélyeket a 

további beruházásokhoz.) 

2001. augusztusában adták át Dunaújváros szomszédságában Kulcs község kö

zelében azt a szélerőmüvet, melyet az Első Magyar Szélerőmű Kft. építetett. A társaság 

többségi tulajdonosa a német E. ON energetikai konszern. A kétszázmillió Ft-os erőmű 

megépítéséhez az állam is hozzájárult: a költségek 40 %-át vállalta magára. A Kulcson 

átadott szélerőmű kategóriájában a legnagyobb, 600 kilowattos teljesítménye több mint 

a duplája a 2000. decemberben Inotán avatott első s eddig egyetlen magyar szélkerék

nek. A létesítmény a Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt. középfeszültségű hálózatába 

táplálja az elektromos energiát. 

A 63 méter magasságban elhelyezett, 44 méter átmérőjű rotorok várhatóan évente 

1,2 GWh villamos energiát állítanak majd elő, ami nagyjából 750 háztartás éves 

áramigényét képes kielégíteni. A kulcsi szélerőmű úgynevezett közvetlen hajtá

sos, ezért lényegesen csendesebb a hagyományos szélerőműveknél, s már órán

ként 9 km-es szélsebességnél is képes energiát termelni. 

A 2000-ben illetve 2001-ben átadott két szélerőmű szinte kimutathatatlan mérté

ket tesz ki a megújuló energiaforrások felhasználásában. Jelentőségük, hogy megjelent a 

szélenergia a hazai energiaellátásban. 

A jövőben a legjelentősebb alternatív energiaforrásként - szemben a szél- a nap

es a geotermikus energiával - a biomassza jöhet szóba. 2 8 Ezt részben a megfelelő hulla

dékok célszerűbb felhasználásával lehet megoldani. (Számítások szerint a szóba jöhető 

fel nem használt hulladék mennyisége 3-4 millió tonna.) A kezdetleges hazai biomasz-

sza-piacot az is jellemzi, hogy a hulladék többnyire nem szándékosan megtermelt ter

mékként jelentkezik, és a termelő maga hasznosítja azt. A biomassza két formájának 
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van valamilyen szinten működő piaca: a szalma és a faapríték. A biomassza energetikai 

felhasználásának elterjedését nehezíti a fosszilis források viszonylag olcsó volta. 

27. táblázat: Egyes energiaforrások fűtőértékre vetített piaci ára (2000) 

Szalma 352-615 Ft/GJ 

Tűzifa 460 Ft/GJ 

Biobrikett 770-800 Ft/GJ 

Földgáz 723 Ft/GJ 

Barnaszén 549 Ft/GJ 
Forrás : Környezettudományi Központ 

A biomassza előállításában jelentős szerepe lehet a mezőgazdaságnak is, és ez 

talán az ágazat helyzetének javításához is hozzájárulhat. Az energiaerdő és a növény

termesztés 10 PJ-os növekedése 120-180 ezer hektár telepítésével megoldható. A parla

gon lévő mezőgazdasági területek nagysága 300 ezer hektár, és az Unióhoz való csatla

kozásunk után ez a terület várhatóan emelkedni fog. Figyelembe kell venni, hogy az EU 

mezőgazdasági rendtartása, szabályozása az energiatermelésre használt földek területét 

nem korlátozza. 6,5 PJ motor-hajtóanyag termeléséhez például elegendő 100-150 ezer 

hektár termőföld igénybevétele. 

A biomassza energiaforrások elterjedését akadályozza, hogy - akárcsak a fosszi

lis forrásokét - 12 %-os ÁFA terheli. Célszerű lenne ennek 0 %-ra csökkentése. A ki

lencvenes évek végén születtek olyan intézkedések, amelyek támogatják az ún. biodízel 

termelését és felhasználását a mezőgazdaságban. 2000. január l-jétől a biodízel termelé

sét 0 %-os ÁFA és jövedéki adómérték terheli. Azonban ennek a forrásnak a használata 

még így sem vált gazdaságilag egyértelműen kifizetődővé. 

A megújuló energiaforrások felhasználása a már a biodízel termelésénél említett 

kedvezményen túl két szabályozásbeli előnyt élvez. A mezőgazdasági és erdei 

hulladékot illetve mellékterméket használó kazánok és égetők 25 %-os beruházá

si és 40 %-os kamattámogatási kedvezményt kaphatnak, illetve gyorsított 33 %-

os amortizációs rátával „írhatók le". 

A biomassza energetikai hasznosítására kevés példa van egyelőre hazánkban. 

1980-ban Zichyújfaluban épült egy kukoricaszár-tüzelésű hőközpont. Sajnos azóta sem 

készült újabb ilyen létesítmény, pedig ebből hatalmas „tartalékai" vannak a magyar ag

rárgazdaságnak. A mezőgazdasági termelés során évente mintegy 3-4 millió tonna 

2 8 A Környezettudományi Központ Állásfoglalása a biomassza energetikai felhasználásáról. 
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szalma keletkezik, amely elégetésével több energiát nyernénk, mint a hazai olajterme

lés. (Természetesen ez elméleti lehetőség, hiszen magának a mezőgazdaságnak is van 

szalmaigénye.) Egyelőre nincs Magyarországon szalma-égetőmű, de egy átadását 2001-

ben tervezték Székesfehérvár közelében. 2 9 (1991-ben a dán kormány támogatásával egy 

szalma-fütömü építését tervezték Bakonszegen. Azonban annyira elhúzódott a beruhá

zás előkészítése, hogy a település önkormányzata a földgázvezeték építése mellett dön

tött, a dánok pedig visszavonták ajánlatukat.) 

28. táblázat: Magyar energetikai potenciál 

Energiafajta 
Vagyon Termelés /év ellátottság 

Energiafajta 

mennyiség 
hőérték 

(PJ) 
TJ/fő mennyiség 

Hőérték 
(PJ) 

(év) 

nem megújuló 
- fekete- és 
barnaszén 490 Mt 7 900 0,8 7,4 Mt 83,0 67 

- lignit 2700 Mt 19 000 1,9 6,7 Mt 47,6 400 

- kőolaj 18 Mt 760 0,07 1,6 Mt 64,6 11 

- földgáz 82,5 Gm 3 2 500 0,25 4,9 Gm 3 157,2 16 

- uránérc 
- geotermikus 

energia 

3 7001 

50 k m 3 

5 000 

60 000 

0,5 

6,0 

20 t 

0,5 M m 3 

50 

3,5 

megszűnt 
nem becsül

hető 

megújulok PJ/év GJ/év/fő 

- vízenergia 16 1,6 178 GWh 1,78 

- biomassza 100 10 1,1 Mt 14 -

- nap- és 
szélenergia 

10 1.0 - -

Forrás: Vajda György 

A napenergia alkalmazását hazánk földrajzi-éghajlati viszonyai korlátozzák. A 

megfelelő színterei lehetnek a napenergia-hasznosításnak a kicsiny energiafogyasztók 

leginkább a háztartások. Jelenleg a hazai energiaigény mindössze 0,4-0,5 %-át biztosítja 

ez a forrás. A napenergia-hasznosítás 3 PJ-lal történő bővítését 50 ezer m 2 napkollektor 

képes biztosítani Magyarországon. Ezeknek az elterjedését azonban akadályozza a la

kosság korlátozott pénzügyi teherbíró képessége. Ezt a gondot jelentős állami szerepvál

lalással, támogatásokkal lehet mérsékelni. (Ausztriában megfelelő állami támogatási 

rendszerrel 10 év alatt több mint egymillió m 2 napkollektor-felületet létesítettek.) 

ZVOLENSZKY ISTVÁN: Szalmaszámtan 
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1997-ben egy amerikai cég alapított Dunasolar néven egy napkollektorokat gyártó 

vállalatot Magyarországon, azonban a termelés több mint 90 %-a külföldre kerül. 

(A Gazdasági Minisztérium elképzelése szerint 20I0-re 20 ezer napkollektornak 

kell lennie az épületek te te jén . ) 3 0 

4. 4. Az energiafogyasztás alakulása nemzetgazdasági áganként 

Az energiafelhasználásban bekövetkezett visszaesés illetve az energiaszerkezet 

változásai mellett, meghatározó folyamat volt a fogyasztói oldalon végbement átalaku

lás is. Miközben jelentősen visszaesett a termelői szféra energiaigénye, növekedett a 

nem anyagi ágak - a lakosság, a kommunális szféra és a szolgáltatások - súlya a fo

gyasztásban. Ez a folyamat nem csak a kilencvenes évek gazdasági recessziójának kö

vetkezménye - tulajdonképpen a korábbi folyamatok folytatódtak tovább - bár a válság 

kétségkívül jelentős hatással volt erre. A nemzetgazdasági ágak egymástól eltérően ala

kuló energiafelhasználása eredményezte azt, hogy 1992-től már a lakossági szféra a 

legjelentősebb energiafogyasztó, szemben az államszocialista évtizedekkel, amikor még 

az ipar igényelte a legtöbb energiát. 

A nyolcvanas években a termelői szféra válságát már jelezte az ipar, az építőipar 

illetve a szállítás, posta és távközlés energiafogyasztásának a csökkenése. 1980-ban a 

legjelentősebb energiafogyasztó az ipar volt több mint 50 %-os részesedéssel, még a 

lakossági igény a felhasználás körülbelül egynegyedét tette ki. 1980 és 1990 között az 

ipar energiafelhasználása 18 %-kal esett vissza, miközben a lakosságé 35 %-kal emel

kedett. Ez az „olló" a kilencvenes évek folyamán tovább nyílt, így a nemzetgazdasági 

ágak közötti fogyasztási arányok jelentősen megváltoztak. 1990-re az ipar részesedése 

42 %-ra, majd 2000-re egyharmadra esett vissza, eközben a lakosságé 32 %-ra (1990) 

illetve 37 %-ra (2000) emelkedett. Emelkedett a kommunális és a nem anyagi szférák 

fogyasztása. Mind a nyolcvanas és mind a kilencvenes években mintegy 40-40 %-kal 

bővült a felhasználásuk. 

Az ipar szükséglete az 1990 és 1992 közötti időszakban esett vissza a leginkább, 

két év alatt mintegy 26 %-kal csökkent az energiafelhasználás. (Pontosan akkor, amikor 

az ország energiafogyasztása a leginkább csökkent. Ez mutatja, hogy a teljes energia

felhasználás csökkenésért az ipar a leginkább a „felelős"). A fogyasztás a következő 

években is esett - az 1995-ös és az 1997-es esztendőket kivéve - azonban már alacso-

3 0 Túl drága az alternatív energia - Magyar Hírlap - 2001. május 25. 
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nyabb ütemben (14. táblázat). Megjegyzendő, hogy az ipari energiafelhasználás csök

kenésébenjelentős szerepe volt annak is, hogy egyre modernebb berendezések, techno

lógiákjelentek meg a kilencvenes évek folyamán. 

29. táblázat: Energiafelhasználás nemzetgazdasági szektoronként 1980-1999. (PJ) 

Év Ipar Építőipar 
Mezőgazdaság, 

erdő- és víz
gazdálkodás 

Száll ítás, 
posta és 

távközlés 
Lakosság 

Kommunális 
és egyéb nem 
anyagi ágak 

Összesen 

1980 636,7 35,6 98,5 88,7 299,5 101,5 I 260,5 

1985 614,0 25,4 102,0 78,5 375,6 128,4 1 323,9 

1990 525,1 18,2 88,1 65,1 405,2 142,5 1 244,2 

1991 444,1 12,1 76,3 58,5 420,2 168,3 I 179,5 

1992 388,6 8,7 54,8 49,4 396,1 159,5 1 057,1 

1993 380,1 8,8 49,8 48,0 395,6 176,0 1 058,3 

1994 364,7 9,6 48,0 49,3 388,7 182,3 1 042,6 

1995 372,1 9,3 46,6 49,7 399,9 189,5 1 067,1 

1996 359,0 10,7 49,8 52,4 406,3 202,0 1 080,2 

1997 409,5 8,0 38,5 44,9 372,8 179,3 1 053,0 

1998 361,1 8,5 41,0 48,7 392,7 194,0 1 046,0 

1999 358,4 8,7 41,2 48,8 392,1 193,7 1 042,9 

Forrás: KSH - Környezetstatisztikai Adatok 

30. táblázat: Energiahordozók felhasználása az iparban (PJ) 

1980 1990 Változás 1999 
Változás 

Energ iahordozók 1980 1990 1990/1980 (%) 1999 1999/1990 (%) 
Szén 262,6 198,1 75,4 129,3 65,3 
Ebből: Lignit 57,8 37,3 64,5 52,4 140,2 

Barnaszén 129,0 94,5 73,2 63,6 67,3 
Feketeszén, antracit 75,6 66,2 87,6 12,4 18,8 

Kőolaj 391,6 318,9 81,4 287,0 90,0 
Földgáz 280,1 231,6 82,7 203,8 88,0 
Kőszén- és félkoksz-brikett 0,4 0,4 86,5 0 -
Feketekőszén-koksz 53,4 31,1 58,3 22,4 71,9 
Villamos energia 70,4 74,1 105,3 63,9 86,2 
Propánbutángáz-keverék 0,6 0,3 54,6 0,6 188,1 
Benzin 40,4 28,3 69,8 27,3 96,9 
Gázolaj és tüzelőolaj 25,0 14,2 56,6 4,7 33,3 
Fűtőolaj 115,6 65,0 56,3 77,2 118,8 
Petróleum 0,2 0,2 71,1 0 -

Tűzifa 1,0 0,5 49,8 0 -
Forrás: KSH - Környezetstatisztikai Adatok 

Az ipar energiafogyasztásán belül a leginkább a szénszükséglet esett vissza. 

Azonban a kilencvenes években emelkedett a lignit felhasználása (a villamosenergia-
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termelésben), de nagyon megcsappant a szén- és félkoksz-brikett illetve a feketekőszén

koksz iránti igény. Jelentősen visszaesett a kőolaj és - főleg származékainak, mint pél

dául a fűtő- és gázolajnak - illetve a földgáz felhasználása is, bár a szénhidrogének így 

is a legnagyobb részt teszik ki az ipari energiafogyasztáson belül. 

31. táblázat: Energiafelhasználás az iparban ágazatok szerint 1980 és 1990. (TJ)* 

Ágazat 1980 1990 Változás 1990/1980 (%) 

Nehéz ipar összesen 420 013 338 846 80,7 
Ebből: - Bányászat 15 958 23 135 145,0 

- Gépipar 41 922 28 657 68,4 

- Kohászat 139 741 110 479 79,2 

- Építőanyag-ipar 57 661 46 264 80,2 

- Vegyipar 162 135 111 811 69,0 

Könnyűipar összesen 30 175 23 891 79,2 

Élelmiszeripar 37 951 38 525 101,5 
*Közvetlen felhasználás, más energiahordozóra való átalakítás céljából történt felhasználást nem tartalmazza. 

Forrás: KSH - Statisztikai Évkönyvek 

Az energiaszükséglet a nyersanyag- és energiaintenzív ágazatokban - például 

bányászat, kohászat és fémfeldolgozás - csökkent a leginkább.3 1 Bár a bányászat szük

séglete valóban nagymértékben visszaesett, azonban a statisztikai adatokban mért csök

kenés másik oka, hogy az 1992-es erőmű-bányaintegráció következtében a szénbányá

szatban felhasznált energia jelentős része a villamos energia-, gáz- és hőellátás területé

re vándorolt át. Ezzel is magyarázható, hogy a kilencvenes években oly látványosan 

emelkedett ennek az ágazatnak az energiafogyasztása. A bővülés másik oka, hogy nö

vekedett az erőmüvekben felhasznált tüzelőanyagok energiatartalma, (illetve ezzel 

együtt az áramtermelés). 1990 után jelentősen csökkent a gépipar energiaigénye. Azon

ban a kilencvenes évek közepére itt stabilizálódott a felhasználás, jelezve, hogy jelentős 

szerkezeti átalakulás történt. 

Külön figyelmet érdemel a vegyipar, amely 1990 és 1999 között egyedüliként 

növelte energiaigényét, és amely - megelőzve a kohászatot és fémfeldolgozást - a ki

lencvenes évek végére a legnagyobb energiafogyasztó ipari ágazattá lépett elő. Ebben 

szerepet játszott az évtizedben végbement vegyipari konjunktúra éppúgy, mint az hogy, 

ez az ágazat viszonylag korszerű berendezésekkel rendelkezik. A vegyipar energiafel

használásában elsősorban szénhidrogének domináltak, ezek ára a kilencvenes években 

3 1 Az egyes ipari ágazatok energiafelhasználásában végbement változásokat nehezíti az, hogy a KSH 
1992-től új ágazati besorolást használ. Lásd: A disszertáció célja, főbb módszerei című fejezetet. 
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alacsony volt. A szénhidrogén-felhasználás emelkedését elsősorban a műanyaggyártás 

növekedése okozta, főleg a kilencvenes évek második felében. 

32. táblázat: Energiafelhasználás az iparban ágazatok szerint 1990-1999. (TJ) 

Ágazat 1990 1995 1999 
Változás 

1999/1990 (%) 

Élelmiszerek, italok és dohánytermékek gyártása 37 030 26 692 22 756 61,5 

Textíliák, ruházati, bőr- és szőrmetermékek gyártása 5 102 4 028 3 275 64,2 

Fa-, papír- és nyomdaipari termékek gyártása 20 888 7 368 9 084 43,5 

Vegyipar 96 399 86 517 97 906 101,7 

Nemfém ásványi termékek gyártása 44 136 25 999 25 981 58,9 

Kohászat és fémfeldolgozás 95 062 61 521 49 982 52,8 

Gépipar 24 954 10 850 11 380 45,6 

Bányászat 21 560 1 852 646 3,0 

Villamosenergia-, gáz- és hőellátás 17 962 36 671 34 912 194,4 

Víztermelés, -kezelés és elosztás 5 768 2 707 2 449 42,5 
Forrás: KSH - Környezetstatisztikai Adatok 

Az energiafogyasztás csökkenése nemcsak az iparban, hanem más nemzetgazda

sági ágakban - építőiparban, mezőgazdaságban, erdő és vízgazdálkodásban és a szállí

tás, posta és távközlés terén - is jelentkezett. A visszaesés ezekben az ágakban is az 

1990 és 1992 közötti időszakban volt a legnagyobb. 

A mezőgazdaság részesedése nem túl jelentős az ország energiafogyasztásában 

(2000: 4 % ) . Szükséglete már a nyolcvanas években is lassan csökkent, de a kilencvenes 

évtized első felében felgyorsult a visszaesés. Ez jól mutatja a mezőgazdasági termelés, 

illetve technológia hanyatlását a rendszerváltás utáni években. Ebben több tényező is 

szerepet játszott: a termelőszövetkezetek és állami gazdaságok szétesése, a kárpótlási 

folyamat, az alacsony technikai színvonalon dolgozó kisgazdaságok terjedése, a piac

vesztés. (Agrárszakemberek gyakran említik, hogy a rendszerváltás egyik legnagyobb 

vesztese a mezőgazdaság.) Ugyanakkor a mezőgazdaságban elfogyasztott energia jelen

tős része - a nagyüzemek szétesésével, illetve a kárpótlási folyamat után az egyéni illet

ve magánvállalkozások elterjedésével - a lakossági szférába vándorolt át. Az energiafo

gyasztás csökkenését „eredményezte", régen látott „technológiák" jelentek meg ismét a 

termőföldeken, aminek legjobb (és igen szomorú) példája az állati munkaerő ismételt 

tömeges megjelenése. A szervezeti átalakulás lezárultával kilencvenes évek második 

felében már a mezőgazdaság igénye tulajdonképpen stagnált. 

85 



Az energiatermelés és -felhasználás alakulása Magyarországon 

Az építőipar mintegy 70-75 %-kal kevesebb energiát igényelt a kilencvenes 

években, mint 1980-ban. A jelentős visszaesés mögött a beruházások, az építések szá

mának nagymértékű csökkenése állt. Az építőipari teljesítmény visszaesésében jelentős 

szerepe volt a feketegazdaság súlyának növekedésének is, hiszen ennek éppen az építő

ipar az egyik „kiemelkedő" területe. 

A lakossági energiafelhasználás tendenciája másképpen alakult, mint az ország 

vagy a termelői szféra fogyasztása. Folytatódott a már korábban megkezdett fogyasz

tásnövekedés, 1980 és 1990 közt mintegy 35 %-kal. A termelői szférában az 1990 és 

1992 között megfigyelt drasztikus csökkenés a lakosságnál elmaradt, ami mutatja, hogy 

a lakosság életminősége nem romlott oly mértékben, mint az ország gazdasági állapota. 

Hozzá kell azonban tenni, a rendszerváltás előtt az energiaárak államilag „erősen" tá

mogatottak voltak, azaz a lakosság nem a valós, piaci árat fizette a különböző energia

forrásokért. Ezt a „hagyományt" az 1990 utáni kormányok is átvették, pedig ekkor már 

az energiahordozókat világpiaci áron szerezte be hazánk. A meghatározó energiafajták 

fogyasztói árait (villamos energia, földgáz) még a kilencvenes évek folyamán is a „köz

pont" hagyta jóvá, és a mindenkori magyar kormányok - szociális szempontokat, illetve 

a társadalom életszínvonalának védelmét hangsúlyozva - gyakran tartózkodtak az ener

giaárak megemelésétől. (A lakossági szférában egyre meghatározóbb - energiaféleségek 

árai kiszolgáltatottá váltak a politikai érdekeknek.) 

Ha a lakossági fogyasztás mennyisége nem is változott jelentősen a kilencvenes 

években, a felhasználás szerkezete átalakult. A változások legnagyobb vesztesei a leg-

hagyományosabbnak mondható fosszilis tüzelőanyagok, a szénféleségek, a kilencvenes 

évek közepéig a gáz- és tüzelőolaj, nyertesei a villamos energia és a földgáz. 

33. táblázat: A fontosabb energiahordozók aránya a lakossági felhasználásban* 

E n e rgiafo rráso k 
1980 

Százalékos 
1990 

megoszlás 
1995 1999 

Szén, brikett, koksz és tűzifa 39,1 28,2 12,2 6,3 

Földgáz, városi gáz, PB-gáz 15,0 24,6 42,5 44,9 

Gáz- és tüzelőolaj 15,9 10,9 7,9 11,4 

Benzin 11,7 15,3 15,3 15,8 

Villamos energia 7,2 10,2 11,4 11,5 

Egyéb 11,1 10,8 10,8 10,1 

Összesen: 100 100 100 100 
* fűtőérték alapján 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 
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A lakosság energiafelhasználásában az elmúlt évtizedekben folyamatosan esett 

vissza a szén-, a brikett- és kokszfelhasználás. A nyolcvanas évek elején kismértékben 

csökkent a lakosság érdeklődése a szénféleségek iránt, aminek hátterében a hetvenes 

évek olajárrobbanásainak „begyűrűző" hatása áll. Ezután azonban felgyorsult a szénfé

leségek felhasználásának csökkenése, a háztatások illetve a fűtési módok korszerűsítése 

nem kedvezett a szénfogyasztásnak. Hátrányosan hatott az is, hogy 1990-ben a lakossá

gi illetve a darabos szénről „levették" az állami támogatást, miközben a „versenytárs 

energiaforrások" - villamos energia, földgáz - fogyasztói árai a kilencvenes években a 

hatósági árszabályozás keretében maradtak. (Az energiapolitika ilyen módon is ösztö

nözte - a más forrásokkal szemben környezetkárosítóbb - szén fogyasztásának csökke

nését.) A kilencvenes években a bányabezárások ellenére lakossági szénellátás zavar

mentes volt. Ez részben a lakossági felhasználáson belül a szén arányának mérséklődé

sével, részben az új típusú - a kevésbé szennyező - import szenekre való áttéréssel ma

gyarázható. (Az import növekedése viszont „siettette" a hazai bányászat leépülését.) 

A lakosság energiafelhasználásában a benzin részesedése a nyolcvanas években 

jelentősen növekedett. A kilencvenes években - bár a nyugat-európai benzinárakhoz 

való felzárkózás következtében az árak nagyon megemelkedtek - a lakosság benzinfo

gyasztása alig csökkent. Ezt magyarázza egyrészt, hogy a kilencvenes években folyama

tosan növekedett a gépkocsipark Magyarországon. Ezzel párhuzamosan a szélesedő 

kisvállalkozói szféra fogyasztása is a lakosság körében jelent meg. 

A propánbutángáz iránti igény 1980 után fokozatosan csökkent, ami a kényel

mesebb vezetékesgáz-felhasználás terjedésével magyarázható. A kilencvenes években 

hátrányosan hatott a fogyasztásra az is, hogy - szemben a vezetékes gázzal - a PB-gáz 

már nem esett a központi ármeghatározás hatálya alá. így amikor a földgáz világpiaci 

ára jelentősen emelkedett, a forgalmazók ezzel együtt emelték áraikat. 

A fűtő és gázolaj fogyasztása a lakosság körében a kilencvenes évek közepéig 

erőteljesen visszaesett, azonban ezután ismét emelkedett. Kérdéses, hogy a kilencvenes 

évek „olajszőkítései" milyen szerepet játszottak a fogyasztási szerkezet alakulásában? 

Érdekes lakossági „reakció" volt, hogy 1995 után - amikor jelentősebben emelkedtek a 

lakossági áram és a földgázárak - emelkedett a fűtő- és gázolaj aránya a háztartások 

energiaszükségleteiben. 

Az elmúlt évtizedekben folyamatos volt a térnyerése a földgáznak a lakossági 

energiaszerkezetben. 1999-re a súlya közel 45 % volt, magasabb, mint az országos fel

használásban való részesedése. A fogyasztás emelkedése leginkább a kilencvenes évek 
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első felében következett be, a széntől illetve az olajszármazékoktól „hódítva" el része

sedést. A felhasználás növekedését segítette, hogy a környezetet kevésbé terhelő, ké

nyelmesebb és jóval tisztább forrás, mint más fosszilis energiahordozók. Jelentős szere

pe volt annak is, hogy az állam anyagilag is támogatta a vezetékes gázhálózat kiépítését, 

amelyre a háztartások jelentős része csatlakozott, annak ellenére, hogy gazdasági hely

zetük, illetve a társadalom életszínvonala romlott. A már korábban említett állami ener

giaár-politika miatt - a gáz relatíve olcsóbb forrássá vált a kilencvenes években. 

4. 5. Az energiaigényesség változása 

A termelői szféra versenyképességét alapvetően határozza meg az egységnyi 

termelési értékre jutó energiafelhasználás. Hazánk a múlt örökségeként háromszor-

négyszer annyi energiát fogyaszt el egységnyi nemzeti jövedelem (GDP) előállításához, 

mint a fejlettebb nyugat-európai országok. A jövőben a versenyképes hazai gazdaság 

megteremtésének kulcskérdése az energiaigényesség számottevő mérséklése. 

34. táblázat: Ezer USA-dollár GDP-re jutó országos energiafelhasználás (1999) 

Magyarország 23 Gil ezer USD 

EU átlag 6 GJ / ezer USD 

Németország 6 GJ / ezer USD 

Hollandia 6,6 GJ/ezer USD 

Olaszország 4 GJ / ezer USD 

Forrás: Ipari Szemle 2000/3. 66. o. 

A nyolcvanas években az energiaigényesség alakulásában már megjelentek bi

zonyos pozitív folyamatok. 1990-ben 12 %-kal volt magasabb hazánk nemzeti jövedel

me, mint 1980-ban, a teljes energiafelhasználás viszont 1990-ben 1,3 %-kal volt keve

sebb, mint 1980-ban. A bruttó villamosenergia-fogyasztás viszont 1990-ben jelentős 

mértékben, mintegy 26 %-kal volt nagyobb, mint 1980-ban. 

Az 1990 és 2000 közötti évtized gazdasági válságot és gyors struktúraváltást ho

zott a termelői szféra számára. Az összes energiafelhasználás 2000-ben 16,5 %-kal. a 

villamosenergia-fogyasztás 5,7 %-kal volt kevesebb, mint 1990-ben. A bruttó nemzeti 

jövedelem viszont 2000-ben mintegy 8 %-kal volt magasabb, mint 1990-ben. A kilenc

venes években tehát az energiaigényesség - vizsgálva a teljes hazai energia- illetve 
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elektromosenergia-fogyasztás változásait - kedvezőbben alakult, mint a nyolcvanas 

évek során. Azonban az 1990 és 2000 közötti időszak sem mutat az egész évtizedre 

egységesen „érvényes" képet. 

17. ábra: A hazai össztermék és az energiafelhasználás alakulása (1980=100) 

140 

130 

120 

110 

-• Bruttó energiafelhasználás 
-•—Bruttó villamosenergia-felhasználás 

GDP 

Adatok forrás: MVM Rt. és KSH. 

A nyolcvanas évek végén - a gazdasági válság jeleként - mind a bruttó 

villamosenergia-fogyasztás, mind a bruttó energiafelhasználás, a hazai össztermékkel 

együtt csökkenni kezdett. A GDP 1994-től lassú növekedésnek indult, jelezve a gazda

ság stabilizálódását. 1997 után már viszonylag gyorsan emelkedett a nemzeti jövede

lem, amit a villamosenergia-fogyasztás szerény emelkedése, és az energiafogyasztás 

szerény csökkenése kísért. Az 1996 és 1999 közötti években az összes energiaigényes

ség 15 %-kal, még a villamosenergia-igényesség 10 %-kal mérséklődött.32 Ezek jelzik, 

hogy a gazdaság illetve az ipar szerkezetében kedvező folyamat játszódott le a kilenc

venes években. Ezt támasztja alá az is, hogy 1992 és 1999 között az ipar, a mintegy 70 

%-os termelésbővülést az energiafelhasználás 10 %-os növekedése mellett érte el.3 3 

A kilencvenes években az Európai Unióban a GDP növekedését kissé lemaradva 

követte a villamosenergia-fogyasztás emelkedése, és a bruttó energiafelhasználás növe

kedésének üteme jóval elmaradt ezek mögött. A magyar energiafelhasználás jövőbeni 

alakulásának „tervezésekor" célszerű figyelembe venni a modernebb struktúrákkal ren

delkező, a világfejlődés élvonalában haladó közösségben lejátszódó folyamatokat. Ez 

3 2 Energiahírek: Az energetikai ágazat fejleményei. 
3 3 Gazdasági Minisztérium: Az energetikai ágazat fejleményei. 
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pedig azt mutatja, hogy a fejlett államok esetében a nemzeti jövedelem növekedését a 

villamosenergia-fogyasztás jobban követi, mint a teljes energiafelhasználás. 

Az Annual Energy Review adatai szerint az 1990 és 1997 között eltelt időszak

ban, ugyan hazánk gyorsabban csökkentette az egységnyi GDP előállításához felhasz

nált energia mennyiségét, azonban még hosszú időszak - fejlődési periódus - vezethet 

el odáig, hogy megközelítsük az Unió energiatakarékosabb működését. 

35. táblázat: A GDP, a villamosenergia-felhasználás és a bruttó energiafelhaszná
lás változásai az Európai Unióban és Magyarországon 1990-1997. 

GDP indexe 
1997/1990 

Bruttó villamosenergia
felhasználás indexe 

1997/1990 

A bruttó energiafel
használás indexe 

1997/1990 
Magyarország 98,1 95,8 84,6 

Európai Unió 114,6 11 1,3 106,3 

Forrás: MVM Rt. Közleményei 99/3, és Energy in Europe - 1999. Annual Energy Review 

A hatékony energiafogyasztást Magyarországon még számos tényező gátolja. A 

felhasználók többsége nem képes korszerű változtatásokat végrehajtani, mert nincs meg 

a megfelelő tőkéje hozzá. Hátráltatja az energiatakarékosságot az is, hogy a privatizáció 

során az energiatermelő és szolgáltató vállalatok magánkézbe - nyereségorientált kül

földi társaságok tulajdonába - kerültek, amelyek célja, minél több energia értékesítése. 

(Nyugat-Európában erre a válasz az energiapiac liberalizálása, természetesen a fogyasz

tók szabályozott védelme mellett). A hatóságilag meghatározott energiaárak (villamos 

energia, földgáz esetében) tulajdonképpen ezt a helyzetet konzerválják, hiszen az ener

giaszolgáltatók legkézenfekvőbb profítnövelési gyakorlata a kötött árak mellett, a meg

lévő „csatornákon" (vezetékek) minél több energiát értékesíteni. A megoldás hazánk 

esetében is a liberalizált energiapiac megteremtése lehet. Ugyancsak akadályozza a ha

tékony energiafelhasználást, hogy az energiaárak még csak kis mértékben tartalmaznak 

környezetvédelmi költségeket. Meg kell említeni azt is, hogy a fogyasztók nagy részé

nél még hiányzik a takarékosságot előtérbe helyező gondolkodásmód is. 

A Magyar Kormány 1999. szeptemberi ülésén elfogadta a 2010-ig szóló energiatakarékos

sági és energiahatékonyság-növelési stratégiát, és a megvalósulást segítő komplex Cselek

vési Programot".34 Ennek célkitűzései, hogy 2010-ig: 

"' A Kormány 1999. szeptember. 21-iki ülésén elfogadta el „A 2010-ig szóló energiatakarékossági és 
energiahatékonyság-növelési stratégia, és a megvalósulást segítő komplex Cselekvési Programot" 
[1107/1999. (X. 8.) Kormányhatározat] 
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A GDP mintegy 5% évi átlagos növekedési üteme mellett az energiafelhasz

nálás ne haladja meg az 1,5 %/év növekedést. Ehhez az energiaigényességnek évi 

3,5%-kal kell mérséklődnie. 

A részben államilag támogatott energia-megtakarítási tevékenységek révén 

2010-re kb. 75 PJ/év hőértékű energiahordozó megtakarítása, illetve hazai megúju

ló energiahordozókkal történő kiváltása szükséges. (E megtakarítások révén a kén

dioxid kibocsátás 50 kt/év, a széndioxid kibocsátás pedig 5 millió tonna/év mér

tékben mérséklődhet.) 

A hagyományos energiahordozókkal való takarékoskodás és a környezetter

helés csökkentése miatt a megújuló energiaforrások a jelenleginek mintegy kétsze

resére 50 PJ/évre kell emelni. 

Az energiafelhasználás 7%-ának megfelelő 75 PJ/év energiahordozó (1,8 

millió tonna kőolajjal egyenértékű) megtakarításához 2010-ig mintegy 195 milli

árd Ft beruházás szükséges, melynek forrásai: 77 milliárd Ft saját erő, 85 milliárd 

Ft hitel, 18 milliárd Ft nemzetközi és 15 milliárd Ft vissza nem térítendő állami 

támogatás. Ezeken túlmenően mintegy 35 milliárd Ft állami kamattámogatás. 

A Program 5%-os gazdasági növekedés mellett 1,5%-os energiafogyasztás

bővüléssel számol. Az alapján, hogy a fejlett államokban a nemzeti jövedelem növeke

dését a villamosenergia-felhasználás „szorosan" követi, az a következtetés vonható le, 

hogy a villamosenergia-szükséglet ennél gyorsabban fog emelkedni hazánkban a jövő

ben. 

Az Európai Unióban 1990 és 1997 között átlagosan évente 1,97 %-kal emelkedett a 

GDP. Ez alatt éves átlagban 1,54 %-kal emelkedett a villamosenergia-igény. A ru

galmasság35: egy % GDP növekedéshez, tehát 0,78 %-os növekedésre volt szükség 

a villamosenergia-felhasználásban. Az 1997 és 2000 közötti időszakra elkészített 

tervek szerint, három évre 2,26 %/év gazdasági növekedéshez 2,25 %/év 

villamosenergia-növekedést terveztek. Azaz a rugalmasság: 1 % gazdasági növe

kedéshez nagyjából 1 % villamosenergia-növekményt tartottak szükségesnek.36 

Feltételezve, hogy az évenkénti magyar gazdasági növekedés 4-5 % körül ala

kul, az EU rugalmassági mutatóját felhasználva - feltételezve, hogy hazánk követi az 

Uniós trendet - 3,9%-kal nőhet az áramfogyasztás. Ha az Annual Energy Review 1997 

A GDP 1%-os növekedéséhez szükséges villamosenergia-többlet. 
Magyar Villamos Művek Rt. Közleményei 1999/3. 
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és 2000 között az EU-ra vonatkozó becslését tekintjük - ahol 1% GDP növekedés mel

lett 1%-os növekedéssel számoltak az áramfelhasználásban 2 5 - akkor az EU-analógiát 

felhasználva, akár 5%-os emelkedést is Jósolhatunk". Tekintettel arra, hogy a magyar 

villamosenergia-igényesség a kilencvenes években gyorsabban csökkent, mint az Uni

óé, és ez a tendencia várhatóan folytatódik - ezek túl magas számoknak tűnnek. 

Mivel a magyar energiaimport nagy mértékű, és a hazai energiatermelés tulaj

donképpen már elérte a maximumát - környezetvédelmi megfontolásokból is - célszerű 

energiatakarékossági intézkedésekkel „tompítani" az energia-behozatalból eredő „ki

szolgáltatottságot." 

Az energia-megtakarítást megcélzó beruházások hatékonyságát legcélszerűbb be

mutatni a már több éve működő programok eredményeivel. Az eredményesség 

bemutatása azért is ezekkel lehetséges, mert ezekről a programokról rendelkezünk 

olyan adatokkal, amelyek mérhetővé teszik az ezt. A programok keretében az 

1992-1999. évek közötti években, összesen 22,45 milliárd Ft értékben 731 beruhá

zás valósult meg, mintegy 16,4 milliárd Ft kedvezményes kamatozású hitel segít

ségével. A beruházási költségek átlagos megtérülésének ideje 3-4 év. Az elért 

energia-megtakarítás 8,4 PJ volt évente, ami - az 1999-es 1039 PJ hazai energia

felhasználást tekintve - a teljes magyar energiaigény körülbelül 0,8%-a.37 

36. táblázat: Energiatakarékossági programok gazdaságossága 1992-99. 

Programok 
Beruhá

zások 
száma 

Teljes be
ruházási 
költség 

(millió Ft) 

Kedvezmé
nyes hitel 
(millió Ft) 

Energia
megtakarítás 

(TJ / év) 

Költségmeg
takarítás 

(millió Ft) 

Megtérü
lés (év) 

Energiatakarékos
sági Hitel Alap 449 12612 8 645 6 335 4 421 2,6/2,85 

Energiatakarékos
sági Hitel Prog
ram 

239 3 401 2 691 726 842 3,3/4,0 

PHARE Társfi
nanszírozású 
Energiatakarékos 43 6 445 957/4 121* 1 311 1 134 3,3/5,7 
sági Hitelkonst
rukció 

Panelhitel 

% 1 / o m n f m u n t a n D U 

36 nincs adat 

V\ i n n i Is r\ tv\ r\ + i-» r 

894,5 nincs adat nincs adat nincs adat 

* kamatmentes PHARE hitel / piaci kamatozású hitel 

Forrás: Dr. Szerdahelyi Gy.: Energiatakarékosság támogatással 

Forrás: Gazdasági Minisztérium. 
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5. Az energiaimport alakulása a diverzifikáció jegyében. 

5. 1. Az energiaimport alakulása 

Hazánk energiahordozókban szegény ország, ezért fokozottan ráutalt a folyama

tos, és biztonságos energiaimportra. Ez alapvetően határozta meg a múltban, és fogja 

meghatározni a jövőben is az ország fejlődési lehetőségeit. 

1980-ban az energiafelhasználás 54 %-a származott importból. Ez 1990-re 58 %-

ra emelkedett. 1989 és 1992 között a gazdasági recesszió következtében valamelyest 

csökkent hazánk energia-behozatala. Ezután az import lassú emelkedésnek indult, mivel 

a hazai energiatermelés visszaesése nem tudta fedezni az igényeket, így 1999-ben már 

az energiafogyasztás 64 %-a származott behozatalból. Ha azonban a Paksi Atomerőmű 

villamosenergia-termeléséhez szükséges fűtőelemek behozatalát is számítjuk, akkor az 

importfüggőség mértéke eléri a 76 %-ot. 

A kilencvenes években a növekvő energiaimportot elsősorban a gyorsan emel

kedő földgázbehozatal okozta, ami mintegy 41 %-kal növekedett 1990 és 2000 között. 

Más források importja azonban csökkent, a kőolajé mintegy 10 %-kal, a szénimport az 

1990-es mennyiség több mint 50 %-ára, az áramimport 30 %-ára esett vissza. Hazánk 

2000-ben 2,7 milliárd USA dollárt költött energia-behozatalra: 1,41 milliárdért kőolajat, 

1,04 milliárdért földgázt, 135,4 millióért villamos energiát, 98,2 millió dollárért pedig 

szenet vásárolt Magyarország. Figyelembe véve az import és a hazai források arányát, 

az energiaátalakítások költségeit, valamint a felhasználók által fizetett adótartalmakat, a 

hazai energiaellátás teljes évenkénti költsége 1300 milliárd Ft körül alakult (1999). 

37. táblázat: A hazai termelés aránya a fontosabb energiahordozók felhasználásából* 

Energiahordozó 1980 1985 1990 1995 1999 
Kőszén 87,9 85,3 78,8 88,1 90,2 

Kőolaj 21,3 23,2 24,6 22,2 17,6 

Földgáz 63,8 66,1 42,8 41,3 26,5 

Villamos energia** 30,9 40,3 39,2 7,1 2.0 
* fűtőérték alapján (PJ), **Bruttó termelés (GWh) 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 
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18. ábra: Az energiafelhasználás és az energiaimport alakulása 
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Forrás: Gazdasági Minisztérium 

Hazánk olyan közép-európai régió része, mely energiaforrásokban szegény, 

ezért tartósan behozatalra szorul energiából. Az elmúlt évtizedekben a térség államai 

energiaszükségletük jelentős részét Oroszországtól szerezték be. A közép-európai or

szágok kőolaj és földgáztermelése alig fedezte a szükségleteket, így a szénhidrogéneket 

szinte teljes egészében importálták. Jelentősebb szénhidrogén-termeléssel Románia ren

delkezik, a kilencvenes években azonban - a szocialista időszakban folytatott erőltetett 

kitermelés után - jelentősen visszaesett a kőolaj-termelés. Ukrajna, Lengyelország, 

Románia és Csehország jelentős kőszénlelőhelyekkel rendelkeznek, de ezek az államok 

is gyors ütemben „élik fel" tartalékaikat. 

A rendszerváltással együtt a volt szocialista államokban - így hazánkban is -

felmerült az energiaimport diverzifikálásának igénye, az egyoldalú keleti kapcsolatok 

ellensúlyozására. A cél a stratégiai helyzet javítása, a kiszolgáltatottság csökkentése a 

gyakorlatilag egyetlen beszállítóval - Oroszországgal - szemben. A diverzifikáció érde

kében jelentős lépések történtek a közép-európai államokban, de ezek nem eredményez

ték azt, hogy az orosz energiaimport jelentősen veszített volna súlyából. A közép

európai régióban továbbra is Oroszország maradt a meghatározó energiaszállító. 

A kilencvenes években a közép-európai államok energiafüggősége növekedett, 

és várhatóan ez a folyamat a jövőben folytatódik. Mindeközben a szovjet utódállamok 

egyre több energiahordozót (elsősorban szénhidrogéneket) szándékoznak exportálni. 

Kézenfekvő megoldás lehet a jövőben, hogy a fokozottan energiahiányos közép-európai 

államok továbbra is „Kelet" felől szerezzék be szükségleteiket. A múlt ezen öröksége 

tehát várhatóan fennmarad a jövőben is. A két - egykor „mesterségesen" egy politikai-
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gazdasági térséget alkotó - régió határa Ukrajna, amely 1996-tól már nettó energiaim

portőrnek számít, és fokozottan van „rászorulva" az orosz szállításokra. 

A kilencvenes években Magyarország energetikai kapcsolatainak irányai a di

verzifikáció érdekében tett erőfeszítések hatására átalakultak. Emellett természetesen 

megváltozott az energiaimport szerkezete is. Az említett folyamatok nem egymástól 

függetlenül játszódtak le, értékelni is kölcsönhatásukban lehet ezeket. 

A I I . világháború után hazánk KGST-relációból szerezte be energiaszükségletei

nek nagy részét. A szocialista berendezkedésű államokkal - elsősorban a Szovjetunióval 

- folytatott energetikai kapcsolatok társadalmi megítélése napjainkban - jórészt jogosan 

- meglehetősen negatív. Az egykori KGST-kapcsolatokra a társadalom jogosan tekint 

úgy, mint az ország gazdasági fejlődését akadályozó tényezőkre. Megítélésem szerint a 

korábbi évtizedekben is - feltételezve egyenrangú államok kereskedelmi kapcsolatait -

a Szovjetunió lett volna Magyarország számára a legolcsóbb, földrajzilag a legközelebb 

fekvő energia- és (nyersanyag-) forrás. A gazdasági kapcsolatok azonban együtt jártak 

hazánk számára a politikai kiszolgáltatottsággal. Ilyen környezetben a kedvező feltéte

lek ellenére nem válhatott az együttműködés előnyössé Magyarország számára. 

A szovjet befolyás ellenére már a szocialista korszakban megfogalmazódott a 

"többlábonállás" megteremtése az energia-behozatal területén, és történtek is ilyen lépé

sek. Ilyen jelentősebb - korlátozott eredményeket hozó - lépésként értékelhető az 1968-

ban üzembe helyezett osztrák-magyar elektromos távvezeték vagy az Adria-olajvezeték 

lefektetése. A diverzifikált energiaimport megteremtésére valódi lehetőség azonban csak 

a politikai rendszer átalakulásával, a szovjet tömb szétesésével kínálkozott. Ezt nemcsak 

az Oroszországgal szemben meglévő politikai elfogultság siettette. Figyelembe kellett 

venni a Kelet-Európában jelen lévő - és még ki tudja meddig meglévő - instabilitást és 

azt, hogy országunk sebezhető, ha csak egy irányból érkezik az energia. A kilencvenes 

években a diverzifikált energia-beszerzést ösztönözte hazánk azon törekvése, hogy a 

kialakulóban lévő egységes európai gazdasági tér része legyen. 

A kilencvenes években látványosan fejlődtek Oroszország és az Európai Unió 

közti energetikai kapcsolatok. Napjainkban a nyugat-európai államokban a földgáz stra

tégiai energiaforrás, aminek szerepe az előrejelzések szerint növekedni fog az energia

szerkezetben. Oroszország pedig az energiaexportra - és a földgázkivitelnél ez hangsú

lyosan jelentkezik - mint kiemelt devizaszerzési lehetőségre tekint. A hidegháború után 

kialakulóban van egy olyan munkamegosztás Eurázsiában, amelyben Oroszország, mint 

a fejlettebb régiók nyersanyag- és energiaszállítója jelenik meg. Ennek az állapotnak a 
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fenntartása gazdasági - de politikai-hatalmi - okok miatt is Oroszországnak hosszú 

távon érdeke éppúgy, mint az Európai Uniónak. Magyarország kedvező földrajzi fekvé

se miatt ezt használhatja ki. Amennyiben az orosz energetikai szállítások fontos tranzit

államává válik, biztonságosabbá válhat az ország energiaellátása. 

Az új magyar energiapolitika által előírt diverzifikációs célkitűzések mellett fontos 

energiapolitikai feladat volt a nyugat-európai szervezeti, intézményi kapcsolatok 

kialakítása. Elsőként a volt szocialista országok közül hazánkat 1996-ban felvették 

a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) - a világ energetikailag legfejlettebb - ál

lamainak sorába. Ezzel részévé váltunk annak a védelmi mechanizmusnak, mely az 

olajkínálat regionális vagy globális csökkenése esetén is megőrzi a tagországok 

működőképességét, mérsékli az energiaellátás zavarainak következményeit. Lehe

tővé vált a nemzetközi statisztikai adatbázisokhoz való hozzáférés, a nemzetközi 

energetikai kutatási-fejlesztési programokban való részvétel. A felvétellel a nyugat

európai államok felismerték az ország földrajzi helyzetéből adódó kiemelt szere

pünket az energiatranzit terén. OECD tagfelvételünket követően a Nemzetközi 

Atomenergia Ügynökség (NEA) is felvette tagjai sorába Magyarországot. A NEA 

tagországai számára a világ legjobb nukleáris szakértői környezetét biztosítja. 

Az európai integráció felé tett fontos lépés volt, hogy Magyarország 1995. február

jában aláírta az Európai Energia Charta záróokmányát, s az ehhez kapcsolódó do

kumentumokat. Ez az összeurópai érdeket szolgáló kezdeményezés hivatott meg

könnyíteni a kelet-nyugati irányba történő energiaszállítás és a nyugat-keleti irány

ban kialakuló tőke- és technológia-transzfer közötti összhangot. 

5. 2. A villamosenergia-import alakulása 

Hazánk számára a nagyobb mértékű áramimportot az ötvenes évek nagyszabású 

ipartelepítései tették szükségessé. A jelentős erőmüvi beruházások ellenére az energia

termelés nem tudott az igények növekedésével lépést tartani. A nemzetközi kooperációs 

kapcsolatok megteremtése természetesen abban a történelmi időszakban a szomszédos 

szocialista társadalmi berendezkedésű államokkal vált lehetővé. 

Az egykori "keleti tömb" villamosenergia-forgalmában az első kapcsolatot az 

1952-ben Nővé Zámky (Érsekújvár) és Kisigmánd között kiépült 110 kV-os távvezeték 

megépítése jelentette. A kapcsolatok köre a magyar és a jugoszláv rendszer közötti táv

vezetékek megvalósításával bővült. 1958-ban épült a Söjtör és Nedeljance (Várasd) 
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közötti 110 kV-os vezeték, majd 1961-ben megvalósult a Szeged-Szabadka 120 kV-os 

kapcsolat. A magyar-jugoszláv vezetéki összeköttetés azt a célt szolgálta, hogy üzem

zavarok esetén kölcsönösen segítséget nyújtsanak egymásnak a felek, így növelve a 

szomszédos térségek ellátásának biztonságát. A magyar és a jugoszláv rendszer ekkor 

elválasztva, úgynevezett aszinkron üzemmódban üzemelt. A jugoszláv rendszer a nyu

gat-európai UCPTE-vel járt párhuzamosan, 3 8 míg a magyar a szocialista országok egye

sített villamosenergia-rendszerének volt a tagja. Üzemzavarok esetén egy speciális mű

szaki megoldás segített: az úgynevezett „sziget-üzemmód". 

Magyarország és a szomszédos államok villamosenergia-kooperációját szolgál

ták a hatvanas évek alumíniumipari egyezményei is. Ekkor jött létre a Bistricani és Zug

ló közti 220 kV-os nagyfeszültségű összeköttetés hazánk és Csehszlovákia között. 

1962-ben létesült az első villamosenergetikai kapcsolat a Szovjetunióval. A Munkács és 

Sajószöged közötti 220 kV-os vezeték jelentősége 1964-ben lett nyilvánvaló, amikor 

Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK illetve a Szovjetunió között 

megszületett az alumíniumipari egyezmény. 1964-ben kiépült a Munkács és Göd közötti 

- az akkori nemzetközi tendenciákat követve - 400 kV-os távvezeték. 3 9 

1968. május. 1-én indult meg a villamosenergia-szállítás hazánk és Ausztria kö

zött. A Győr-Bécs 220 kV-os kapcsolat mintapéldája volt az eltérő társadalmi rendszerű 

államok közötti villamosenergia-ipari kooperációnak. Ezzel párhuzamosan haladt az 

1972-től működő 400 kV-os vezeték. Az osztrák-magyar összeköttetés a két nagy euró

pai rendszer, a KGST VERE és az UCPTE aszinkron kapcsolatát jelentette. 

A magyar és a román villamosenergia-rendszer között 1972-ben helyezték 

üzembe a Szeged és Arad közötti 220 kV-os feszültségszinten működő távvezetéket. A 

vezetéket már akkor úgy valósították meg, hogy képes legyen 400 kV-os üzemre. 

A szocialista években a legjelentősebb nemzetközi kapcsolatot a villamos

energiakereskedelem területén az 1978-ban elkészült 480 km hosszú 750 kV-os vezeték 

jelentette, amely Albertirsát köti össze Zapaddal. Ilyen nagy teherbírású távvezetéket a 

világon negyedikként, Európában másodikként helyeztek üzembe. Működésének meg

kezdésével - a hasonló teljesítményű lengyel társával együtt - a CDU államok egységes 

villamosenergia-rendszere összekapcsolódott a Szovjetunió hálózatával. 

Két rendszer együttműködésének feltétele, hogy pontosan ugyanabban a fázisban változtassa - másod
percenként ötvenszer - irányát a váltóáram. Egymástól függetlenül járó hálózatokat úgynevezett egyen
áramú betétek közbeiktatásával lehet összekötni. 
3 9 DR. BORAI ÁKOS: Magyarország villamosenergia-importjának nemzetközi elemzése. 
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Magyarország a nemzetközi villamos-energiaipari együttműködésben a mai na

pigjobbára ezeket az 1950-es évek után kiépített "csatornákat" használja. 

A szocialista évtizedekben a szovjet tömb államainak együttműködésének alap

ját az 1962-ben létrehozott KGST Villamos Energia Egyesülés (VERE), és a Prágában 

lévő Központi Teherelosztó (CDU) adta. Az Egyesített Energia Rendszerben a prágai 

központ feladata volt a tagállamok közötti szerződések realizálása (tervszerű szállítás) a 

szabályozás összehangolása, az üzemzavarok szétosztása, illetve kiküszöbölése. A 

KGST-államok egyesített villamosenergia-rendszere azonban kiszolgáltatottá tette ha

zánkat, hiszen része lett a rendszer hiányos teljesítménytartalékainak és frekvenciainga

dozásainak. A kilencvenes évek elejére ez az energetikai rendszer, a folyamatosan bő

vülő terhelés hatására elérte kapacitásának felső határát. A behozatal biztonsága cse

kéllyé vált, és a gyakran előforduló üzemzavarok esetén az igényelt energia meg sem 

érkezett. Ennek következtében gyakran kellett a fogyasztást központilag visszafogni. 

Amennyiben a nyolcvanas években a magyar gazdaságban meglettek volna a 

növekedés egyéb feltételei, úgy a fejlődést akadályozta volna, hogy az ország korláto

zott villamosenergia-beszerzési forrásokkal rendelkezett, illetve új kapcsolatokról kel

lett volna gondoskodni, meglehetősen drága beruházásokkal. Egy "nyitás" a nyugat

európai rendszer felé egyébként is politikai nehézségekbe ütközött volna. 

A társadalmi-gazdasági átalakulással Magyarország áram- illetve energiafel

használása visszaesett. Ez kedvező feltételt biztosított ahhoz, hogy hazánk „leváljon" a 

szovjet-orosz villamosenergia-rendszerről. A gazdaság és ezzel együtt az energia- illetve 

az elektromosáram-fogyasztás visszaesése tehát segítette az országot energiafüggőségé

nek csökkentésében. 

A szocialista államok energiarendszerének felbomlását a KGST és Szovjetunió 

darabokra hullása döntően mozdította elő. A keleti birodalom megszűnésével létrejött 

szovjet utódállamok gazdaságai, meglehetősen "gyenge lábakon álltak", ki voltak (és 

vannak) szolgáltatva Oroszországnak. Az összeomló ukrán gazdaság hosszú ideig kép

telen volt kifizetni a villamosenergia-számlát, amiért az oroszok 1993 novemberében 

leállították az áramszállításokat. Ukrajna „kiesésével" részekre esett a szocialista álla

mok villamosenergia-rendszere. A volt NDK kilépése a hálózatból azzal függött össze, 

hogy csatlakozott az NSZK-hoz, és ezzel rendszere a nyugat-európai térséghez kapcso

lódott. A román energiarendszer a kilencvenes évek elejétől fokozatosan a balkáni álla

mokéhoz kapcsolódott. A közép-európai országok - Lengyelország, Csehország, Szlo

vákia és Magyarországnak az „érdeklődése" pedig Nyugat-Európa felé fordult. 
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A villamosenergia-ellátás színvonalának növelése céljából 1990-ben indította el 

Magyarország a nyugat-európai villamosenergia-rendszerhez, az UCPTE-hez - 1999. 

júliusától UCTE - való kapcsolódás folyamatát. Ezt a következők indokolták: 

- Az egyoldalú hálózati kapcsolat megszűntetése a volt KGST-rendszerrel, erősíteni az 

addigi gyenge kapcsolatokat Nyugat-Európa, az UCTE irányába. 

- Nagy importhányad és egyoldalú importfüggőség megszüntetése a Szovjetuniótól. 

- A villamosenergia-ellátás minőségi jellemzőinek javítása (pl: frekvenciaingadozás.) 

19. ábra: A C E N T R E L rendszerek párhuzamos üzeme az UCTE-vel 

750 Iv — 400 kV 220 kV Y Pendreh C í l Egyenáramú 
A borte E l betet 

Forrás: MVM Rt. 

A csatlakozási tervhez társultak a cseh, a lengyel és a szlovák villamosenergia

rendszerek is. Az együttműködés érdekében 1992 októberében a cseh CEPS a. s., a 

szlovák SE (Slovenské elektrárne) a. s., a lengyel PSE (Polskié Sieci 

Elektroenergetyczne) SA és a magyar M V M Rt. villamosenergia-ipari társaságok létre

hozták a CENTREL-t, mint a közép-európai regionális együttműködés új intézményes 

formáját. A csatlakozás előkészítéseként a CENTREL-országok jelentős hálózati kap

csolatokat építettek ki nyugati irányba, egyidejűleg a keleti összeköttetések jelentős 
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részét szüneteltették. A CENTREL 1995. októberében lépett párhuzamos üzembe az 

UCPTE-rendszerrel. 1999. január l-jén a magyar villamosenergia-rendszer a 

CENTREL többi tagjával együtt - a szervezet társult tagjává vált. 2001. május 17-én az 

UCTE tagjai közé fogadta az M V M Rt-t, és a cseh, a lengyel valamint a szlovák 

villamosenergia-rendszert. (Magyarország villamosenergia-importjának diverzifikálását 

az is sietette, hogy a térségben a legkiszolgáltatottabb volt ezen a téren. Műszaki szem

pontból a térség államai közül elsőként a magyar villamosenergetikai-rendszer készült 

fel az UCTE-hez való csatlakozásra.) 

Az UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity, a nyugat

európai villamosenergia-rendszer- irányító és üzemeltető társaságok egyesülése) 20 

európai állam villamosenergiarendszer-irányítója és üzemeltetője érdekeit koordi

nálja, melyek közös célja az együttműködő villamosenergia-rendszer üzembizton

ságának garantálása. Az UCTE jogelődjét az UCPTE-t 1951-ben alapították. Az 

együttműködés során a szervezet az összekapcsolt hálózatok szinkron üzemének 

minőségét illetően világszerte nagy elismerést vívott ki. Az UCTE hálózatán 2000-

ben 430 millió embert láttak el elektromos energiával, az éves áramfogyasztás 

mintegy 2300 TWh, a csúcsterhelés 340 GW a beépített teljesítmény 560 GW volt. 

Az UCTE-csatlakozás jelentősége túlmutat a villamosenergia-ipar keretein, hi

szen a nyugat-európai színvonalú villamosenergia-gazdálkodás megteremtésével, konk

rét lépés történt az európai integráció irányába. A csatlakozást lehetővé tévő szigorú 

műszaki feltételek megvalósításával az ország lerakta a biztonságos és minőségi ellátás 

alapjait, melyre, mint infrastrukturális tényezőre a többi gazdasági ágazat is építhet. 

Hazánk ma két úton tud kapcsolódni az UCTE hálózatához: egyrészt Szlovákia 

illetve Lengyelország „közvetítésével" Németországon át, és Ausztrián keresztül. A 

hazai villamos energetikai rendszer stratégiai függősége az egykori szovjet tagállamok

kal szemben a kilencvenes években megszűnt. (Napjainkban az Albertirsa-Zapad 750 

kV-os vezeték üzemen kívül van, illetve 400 kV-on üzemel.) A kilencvenes évek során 

bebizonyosodott az is, hogy a magyar hálózat, különösebb nehézségek, és megrázkódta

tások nélkül beilleszthető a nyugat-európai villamosenergia-rendszerbe. 

A szocialista évtizedekben kiépült hálózat napjainkban alkalmas lehet arra, hogy 

a nyugati és keleti energiarendszerek összekapcsolódjanak. Magyarország két nagy 

rendszeregyesülés - a nyugati UCTE és a keleti UPS/IPS határán fekszik, és földrajzi 

fekvéséből adódóan kihasználhatja ennek előnyeit, az európai elektromosenergia-
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forgalom tranzitállama lehet. Egy új alapokra helyezett „keleti nyitás" javítaná hazánk 

villamosenergia-ellátásának biztonságát. Azonban addig, amíg a szovjet utódállamok

ban hiányoznak a műszaki feltételek, a keleti és nyugati rendszerek összekapcsolására 

nincs lehetőség. Amennyiben ez megvalósulna az ország beszerzési stratégiájának hosz-

szabb távon része maradhat az orosz (ukrán) forrás, és a jövőben is számolni lehetne 

jelentősebb (olcsó) keleti szállításokkal. 

20. ábra: Villamosenergia-rendszerek Európában 

UCTE: nyugat európai renttszeregyesulés 

CEVTREL ai UCTE társult tagjai 

SUDEL; ai UCTE délkeleti régiója 

NORDEL: a skandináv ors/agokfenrts/eregysulese M/landl 

UPS.'iPS: kelen rendszeregyesulesek 

MEK, TRAMSELECTRICA: bolgár es román rendszerek 

UKTSOA: ai Egyesűit Királyság lendwere. 

ATSOI: irofsiAg rendszere 

Forrás: MVM Rt. 

2001 nyarán összekapcsolták az ukrán Harkiv megyei zmijivi villamos erőmű illet

ve az orosz Belgorod közötti távvezetéket, tehát ismét párhuzamosan jár az orosz 

és ukrán elektromosenergia-rendszer. Ezzel kiküszöbölhetők lettek az ukrán ener

giarendszerben előforduló frekvenciaingadozások, javult a szolgáltatás minősége, 

ám növekedett Ukrajna energiafüggősége Moszkvával szemben. A kapcsolat Oro

szország mellett Ukrajna és Moldávia számára is megteremtette az áramkivitel, 

illetve a csatlakozás lehetőségét az európai rendszer irányába. Az összekapcsolás 
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révén „helyreáll t" az egykori szovjet villamosenergia-rendszer, a Független Álla

mok Közössége 14 országának rendszerei működnek ismét párhuzamosan. 

Az UCTE jövőbeni tervei között szerepel, hogy az 1993-ban a jugoszláv válság 

miatt kettévált rendszerét reszinkronizálja, azaz a görög és a jugoszláv rendszerek ismét 

csatlakozhassanak a nyugat-európai rendszerhez. Ugyancsak sor kerülhet a jövőben a 

román és a bolgár rendszerek csatlakozására, illetve a nyugat-ukrán részrendszer („uk

rán sziget") UCTE-vel történő párhuzamos kapcsolására. Az UCTE hosszú távon terve

zi a rendszer keleti irányú bővítését Ukrajna és a Baltikum irányába is. A távolabbi ter

vek között szerepel a Földközi-tengert körülvevő villamosenergia-hálózatok („mediter

rán gyűrű") jövőbeli összekapcsolásának vizsgálata, a kör zárása Törökországon keresz

tül. (Jelenleg Algéria, Marokkó és Tunézia párhuzamosan üzemel az UCTE-vel. 1996 

végétől Spanyolországon keresztül Marokkó felé egy tenger alatti kábel lefektetésével 

az UCPE hálózat túllépett a kontinens határain.) Ha ezek az elképzelések megvalósul

nak kialakulhat egy egységes villamosenergia-rendszer - középpontjában Magyaror

szággal - Észak-Afrikától Oroszországig. 

Hazánk elhelyezkedése miatt kiemelt szerepet játszhat a dél-kelet-európai rend

szerek és az UCTE összekapcsolásában. 

Az egységes európai villamosenergia-rendszer kialakulásának a kilencvenes évek 

balkáni konfliktusai nem kedveztek. Görögország , Kis-Jugoszlávia, és Bosznia-

Hercegovina ugyan az UCPTE tagjai, de a horvát-szerb illetve a horvát-bosnyák 

összeköttetés tönkretétele miatt hálózatuk az európai ál lamok rendszerétől függet

lenné vált, illetve a román és a bolgár rendszerekkel működöt t összehangoltan. 

1996-ban Románia és Bulgária bejelentette, hogy a jövőben csatlakozni kíván

nak az UCPTE-hez. Ennek műszaki feltétele, hogy a román rendszer csatlakozzon a 

magyarhoz, és a két rendszer párhuzamosan járjon. Ez az adott időszakban gond volt, 

hiszen a CENTREL megalakulásával a magyar rendszer független volt a romántól. (A 

Szeged-Arad vezeték ezért csak erős műszaki kötöttségekkel, sziget-üzemmódban mű

ködhetett.) 1996-ban a RENEL (Román Villamos Művek) kérésére megállapodás szüle

tett, hogy a Szeged-Arad vezetéket 400 kV-os feszültségség-szintre állítják át. Az első 

üzemi próbára 1998 áprilisában került sor. A tartós 400 kV-os üzemeltetésére Románia 

UCTE-csatlakozásáig nem lehet számítani, így a sikeres próbák után az összeköttetetést 
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visszakapcsolták 220-kV-os működésre. (Ezen a feszültségszinten folyik tovább a ko

rábban kialakított román-magyar szigetüzemi szállítás.) Azonban megteremtődött annak 

lehetősége, hogy Románia csatlakozhasson a nyugat-európai rendszerhez, illetve az 

UCTE-rendszer folytassa „terjeszkedését" a Balkán irányába. 

21. ábra: Magyarország villamosenergetikai kapcsolatai a szomszédos államokkal 

Forrás: MVM Rt. 

A magyar és a volt jugoszláv villamosenergia-rendszer horvát része között évti

zedekig - a már említett - Söjtör és Nedeljanec közötti 120 kV-os vezeték jelentette az 

egyetlen kapcsolatot. Jugoszlávia szétesése, Horvátország függetlensége új lehetősége

ket teremtett az energetikai kapcsolatokban. A két ország megállapodott - tekintettel az 

Eszék térségében keletkezett ellátási nehézségekre - egy Siklós és Donji Miholjac kö

zötti 120 kV-os vezeték megépítésében. így - egy ideig sziget-üzemmódban - hazánk 

látta el Eszék térségét elektromos árammal. A hosszú távú, kölcsönös érdekeknek meg

felelő kapcsolatot azonban csak egy nagyobb, 400 kV-os kapcsolat biztosíthatta. (A 

vezeték megépítése egybe esett Magyarország szándékával, hogy csatlakozni akart a 

nyugat-európai UCPTE-hez, hiszen a horvát rendszer is ennek a része.) Az új Hévíz-

(Zerjavinec)-Tumbri 230 km-es távvezetéket 1999. novemberében adták át. A hazai 

kiindulópont a modernizált hévízi 400/120 kV-os transzformátorállomás, ahonnan a 
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vezeték a magyar-horvát-szlovén határig halad, majd a két állam belsejébe fut tovább. 

Az új összeköttetés megteremtette az erőteljesebb közvetlen kapcsolatot hazánk és dél

nyugati szomszédai között. A magyar villamosenergia-rendszerben ezzel megszűnt - a 

szocialista időszakból maradt „örökség" - az északi illetve keleti nemzetközi távvezeté

kek dominanciája. Az új távvezeték jelentősen javította az idegenforgalmilag kiemelke

dő hévízi régió elektromosenergia-ellátásának biztonságát. 

1988-ban épült meg hazánk és az akkori Jugoszlávia között a 400 kV-os 

Sándorfalva-Szeged összeköttetés. A kilencvenes években a jugoszláv válság miatt füg

getlenül működtek ezen államok rendszerei a nyugat-európaitól. A balkáni államok 

helyzetének normalizálódásával várható, hogy ezen országok is csatlakoznak a nyugat

európai rendszerhez. Ennek műszaki feltétele volt az 1982-ben Sándorfalva mellett 

épült 400/120 kV-os alállomás bővítése a kilencvenes évek végén. Ezzel lehetővé vált, 

hogy - amennyiben a szomszédos államok a műszaki feltételeket megteremtik - a nyu

gat-európai villamosenergia-rendszerrel párhuzamosan üzemben járó magyar rendszer a 

szerb és a görög (illetve ezeken át a román és a bolgár) rendszerekkel is összekapcso

lódjon. 

A szocialista évtizedekben Magyarország nemzetközi összehasonlításban is szin

te egyedülálló arányban direkt villamos energia importőrré vált. A nyolcvanas évek vé

gén a hazai áramfogyasztás 28%-át a Szovjetunió fedezte. A kilencvenes években a 

korábbiaktól eltérő folyamatok mutatkoztak a villamosenergia-kereskedelem terén. 

Csökkenő illetve az évtized második felében tulajdonképpen stagnáló fogyasztás mellett 

- növekedett Magyarországon az áramtermelés (1990-ben 28 410 GWh, 2000-ben 35 

286 GWh). így a kilencvenes években lehetőség adódott a villamosenergia-import 

csökkentésére, illetve a szomszédos államokba irányuló áramszállítások növelésére. 

(Hazánk nettó áramimportőr maradt!) Magyarország már nem kiszolgáltatott egyetlen 

nagy szállítónak sem - mint egykoron a Szovjetuniónak. A korábbi „keleti kapcsolat" 

súlya Magyarország áramellátásában fokozatosan csökkent. 1990-ben a Szovjetunióból 

még 12 160 GWh áramot importáltunk, 2000-ben már csak 1 547 GWh-t szereztünk be 

az ukrán határon keresztül. 

Folyamatosan felértékelődött a szomszédos államokkal folytatott energetikai 

kapcsolat. Növekedett a Szlovákiából behozott villamos energia mennyisége. 1996 óta 

több áramot vásárolunk északi szomszédunk felől,4 0 mint - a Szovjetunió szétesése óta 

4 0 A megfogalmazás (Szlovákia felől) nem véletlen. Szlovákia maga is nettó áramimportőr. Az észak felöl 
- elsősorban Lengyelországból - vásárolt villamos energia Szlovákián átjut el hazánkba. 
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súlyos energiagondokkal küzdő - Ukrajnából. (2000-ben már tízszer annyi áramot kap

tunk Szlovákia felől, mint tíz évvel korábban.) 

Mind a behozatal mind pedig a kivitel terén felértékelődtek az Ausztriával foly

tatott villamosenergetikai kapcsolat. A kilencvenes években Magyarország nettó áram

exportőrré vált a balkáni szomszédjaival - Romániával, Jugoszláviával és elsősorban 

Horvátországgal - szemben. 

38. táblázat: Nemzetközi villamosenergia-forgalom 1988 és 2000 között (GWh) 

Ország 1988 1990 1995 1998 2000 
Ukrajna Import 12 426 12 160 1 592 1 101 1 547 

(Szovjeunió) Export 3 10 17 12 4 

Szlovákia Import 920 778 852 2 144 7 550 

(Csehszlovákia) Export 1985 1506 345 83 -

Románia Import - - 283 - -

Export - 61 88 138 -

Jugoszlávia Import 2 62 - - -

Export 162 294 65 691 764 

Horvátország Import - 1 1 - -

Export - - 117 414 4 471 

Ausztria Import 251 200 453 108 425 

Export 172 183 144 1 276 842 

Forrás : M V M Rt. 

1990 után a belső felhasználás visszaesése, illetve az új kapacitások belépése 

(beleértve az UCTE csatlakozás technikai követelményrendszerében előírt teljesítmény

egyensúly érdekében illetve a szükséges tartalékok biztosítása céljából üzembe helye

zett erőmüvi egységeket, mint például: a kelenföldi erőmű, a Dunamenti Erőmű gáztur

binás egysége, sajószögedi, literi illetve a lőrinci tartalékerőművek) következtében lé

nyegében egyensúly alakult ki hazánk villamosenergia-kereskedelmében. Ettől némileg 

eltérő lesz a 2001 és 2004 közötti időszak, mivel a korábbi években elhatározott - első

sorban szenes egységeket érintő - erőmü-selejtezések elmaradnak, de közben belépnek 

az új termelőkapacitások. De ez csak egy átmeneti időszak lesz, mivel 2004. december 

31-én a régi szenes erőművekre lejár a környezetvédelmi moratórium, és ezt követően a 

magyar villamosenergia-rendszer ismét jelentősebben teljesítmény hiányos lesz, amit 

majd elsősorban importból tud fedezni az ország. 

Középtávon hazánk a gazdasági és technikai feltételeket figyelembe véve össze

sen (és optimális esetben) mintegy 1500 MW villamos teljesítmény importjával szá

molhat. (Ennek megoszlása: Ausztria irányából 300 MW, Szlovákia irányából 500 MW, 
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Ukrajna irányából 400 MW, Horvátország irányából 300 MW.) Ez a mennyiség körül

belül egyötöde a hazai erőműrendszer teljesítményének. 

22. ábra: Villamosenergia-forgalom hazánk és a szomszédos államok között 1990-99. 

Ausztria 
TWh 

Horvátország 

Ukrajna 

TWh 

1909 

1990 1999 
Románia 

Jugoszlávia 

Import 

E x p ó n 

Forrás: MVIM Rt. 

23. ábra: Villamosenergia-forgalom hazánk és a szomszédos államok között 2000-ben (GWh) 
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Forrás: MVIV1 Rt. 
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5. 3. A földgázimport alakulása 

Az ország energiakoncepciója megkülönböztetett figyelmet szentelt a földgáz

nak, és a következő évtizedekben is várhatóan tovább növekszik súlya az energiafel

használásban. Az előrejelzések szerint a földgáz, a világtartalékokat, a beszerzési forrá

sokat és az importárak lehetséges alakulását tekintve - más forrásokkal szemben - ver

senyképes energiahordozó marad a jövőben. (2010 után egyes előrejelzések a szénhid

rogének árának jelentősebb emelkedést prognosztizálják.) 

A kilencvenes években a növekvő gázszükséglet kielégítésének útjában két té

nyező állt. Egyrészt: a kilencvenes években visszaesett a hazai felszínre hozatal, sőt a 

továbbiakban is csökkenésre kell felkészülni. (A hazai földgázkitermelés 1985-ben még 

7,6 m 3 milliárd volt, innentől azonban erőteljesen csökkent felszínre hozatal.) A terme

lés 1990-ban 5,1 milliárd, 1999-ben 3,6 milliárd m 3 volt. 

A kilencvenes években Magyarország földgázbehozatala - növekvő belső fo

gyasztás és csökkenő kitermelés mellett - folyamatosan emelkedett. Ez azonban nem 

kizárólag a kilencvenes évekre érvényes megállapítás, a folyamat már a nyolcvanas 

évek végén elkezdődött. Az évtized első felében a behozatal 5 és 7 milliárd m 3 között 

mozgott, és 1996-ban az újonnan épített zsanai gáztározó feltöltéséhez szükséges 600 

millió m3-rel együtt már elérte a 8,2 milliárdot, ami az összes felhasználás több mint 

60%-a volt. 1999-re importált földgáz aránya megközelítette a 75 %-t (mintegy 9 milli

árd m 3 ) , és számolni kell azzal, hogy részesedése a jövőben 80% felé is növekedhet. 

(1980-ban még a hazai termelés fedezte a felhasználás 64 %-át.) Ez komoly stratégiai 

kockázatot jelent hazánk számára. 1999-ben az import mintegy 82 %-a érkezett Orosz

országból, 11 %-a nyugati szállítóktól, a maradék 7 %-ot a MOL Rt. ukrán forrásból 

szerezte be. 

Mindezek mellett a kilencvenes évek közepén hazánk gázellátását az is „fenye

gette", hogy a meglévő vezetékek elérték kapacitásuk felső határát. A Testvériség illet

ve az Összefogás vezetékeken keresztül 12-14 milliárd m 3 gáz importálható évente, de 

ebből körülbelül 6 milliárd Jugoszláviát és Bosznia-Hercegovinát illet meg, amit a bal

káni háború alatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem vettek igénybe. A balkáni 

helyzet normalizálódásával, a gazdaság működésének helyreállásával a jugoszláv utód

államok földgázigénye minden bizonnyal növekedni fog. (A MOL Rt. és a jugoszláv 
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NIS gázipari vállalat 2001-ben tárgyalásokat folytatott a folyamatos magyar gáztranzit 

felújításáról.) 

A kilencvenes évek közepéig Magyarországra csak Ukrajnán keresztül Oroszor

szágból érkezett földgáz, tehát egyetlen szállítótól függött hazánk ellátása. (Nyugat-

Európában ennél jóval óvatosabbak, szigorúan ügyelnek arra, hogy egyetlen beszállító 

se lépje túl a veszélyesnek tartott egyharmados határt.) A keleti földgázbehozatalt Uk

rajna energiahiánya is veszélyeztette. Kijev gyakran „megcsapolta" az országon átveze

tő orosz gázt szállító vezetékeket. (Volt olyan esztendő, amikor az ukránok az Európá

nak szánt gáz mintegy 10 %-ával nem tudtak elszámolni az oroszoknak.) Szerencsére ez 

nem vezetett súlyos energiahiányhoz Magyarországon, de folyamatosan veszélyeztette a 

biztonságos ellátást. 

Mivel a hazai energiakoncepció a földgázfelhasználás tartós növekedésével 

számol a - a „több lábon állás" igényét szem előtt tartva - előtérbe került az az energia

stratégiai megfontolás, amit az Országgyűlés az 1993-ban elfogadott hosszú távú ener

giakoncepcióban így fogalmazott meg: "Fontos célkitűzés az egyoldalú importfüggőség 

megszüntetése, a beszerzési források diverzifikálása." 

A földgáz-beszerzés diverzifikálása, az orosz szállításoktól való minél nagyobb 

függetlenedés nem csak magyar igény volt a kilencvenes évek Közép-Európájában. 

Csehország például Norvégiával kötött szerződést, amely szerint az évi 9-10 milliárd m 3 

cseh földgázszükséglet egyharmadát az északi-tengeri állam biztosítja a jövőben. Bár a 

norvég gáz 5 %-kal drágább, mint az orosz, Csehország mégis - a stratégiai szemponto

kat figyelembe véve - elfogadta a norvég ajánlatot. 

Lengyelország a kilencvenes évek végén gázigényének 90 %-át importból bizto

sította, mely döntő részben Oroszországból származott. Az ország kedvező földrajzi 

fekvése miatt ugyan a jövőben is folyamatosan számíthat az orosz gázra, hiszen Nyugat-

Európa felé a területén átjut el az energiahordozó. Bár az északi-tengeri gáz 20-30 %-

kai drágább lesz, mint az orosz, Varsó a diverzifikált beszerzés mellett döntött. így - ha 

csak részben is - de képes lesz függetleníteni magát az orosz szállításoktól. (A beszer

zési források bővítését biztonsági okok mellett az is indokolta, hogy az éves lengyel 

szükséglet 2020-ig várhatóan megkétszereződik, és évi 22 milliárd m 3 fölé nő.) Len

gyelország 2011-től kezdődően évi 5 milliárd m 3 norvég földgázt importál. A szállítás

hoz a 2003-ban elkészülő lengyel-dán BalticPipe csőrendszert veszik igénybe. Norvégia 

és Lengyelország már 2000-ben is kötött egy ún. kis gázegyezményt, amely keretében a 
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Statoil 2001 októberéig 200 millió, azután - 2006 októberéig - évi 500 millió m 3 föld

gázt szállít Németországon át. Varsó Dániával is megállapodott évi 2 milliárd, összesen 

16 milliárd m 3 földgáz vásárlásáról 2003-tól kezdődően. 

Igen nehéz helyzetben van Ukrajna, hiszen energiaellátása döntően függ Orosz

országtól, és földrajzi fekvéséből adódóan nehezen építhet ki kapcsolatokat nyugat

illetve észak-európai gázszállítókkal. Egy Türkmenisztánnal kötött megállapodás szerint 

Ukrajna jelentősen növeli gázvásárlását a közép-ázsiai államtól. A szerződés jelentősé

gét mutatja, hogy miközben Ukrajna gázfogyasztása 2000-ben 76 milliárd m 3 volt, 

2002-ben 40 milliárd, 2003-ban már 50 milliárd m 3 földgázt vásárol majd Türkmenisz

tántól. Hazánk számára figyelemre méltó, hogy a közép-ázsiai (türkmén) gáz „már itt 

van a szomszédban". 

Magyarországnak a diverzifikált földgázimport megteremtése érdekében új be

szerzési forrásként Nyugat-Európa kínálkozott. Egyrészt, mert egy új „kapcsolat" kiépí

tésével teljesült a „többlábonállás" igénye, másrészt, mert ez egybevágott azzal a szán

dékkal, amely szerint hazánk szeretne az egységesülő európai gazdasági és politikai tér 

tagja lenni. A magyar földgázrendszer csatlakozása a nyugat-európai rendszerhez 

Ausztrián keresztül valósult meg. 

1994-ben a nemzeti olaj- és gázipari vállalat, a MOL Rt. és az osztrák ÖMV 

szerződést kötött, amely szerint Magyarország Baumgartennél csatlakozik a nyugat

európai gázvezetékrendszerhez, és ehhez a technikai feltételeket együtt teremtik meg. 

Ezzel hazánk számára (elvileg!) lehetővé vált, hogy algériai vagy északi-tengeri föld

gázt vásároljon. A Győr és Baumgarten (Sopronkertes) között épült HAG. (Hungarian-

Austrian Gasleitung, Magyar-Osztrák Gázvezeték) hossza 117 km - ebből a magyar 

rész 71 km - és Rajkánál lép be magyar területre. Az új tranzitvezeték évente 4,2 milli

árd m 3 földgáz szállítására képes mindkét irányba. (Lehetőség van arra - és ez osztrák 

érdek is - hogy Magyarországon keresztül orosz gáz érkezzen Ausztriába, illetve más 

nyugat-európai államba.) A HAG a baumgarteni csomópontban csatlakozik az osztrák 

gázvezeték rendszerhez és több magisztrális távvezetékhez (a TAG-hoz, a WAG-hoz és 

a Nyugat-Európába menő orosz gázvezeték rendszer déli szárnyához). 

A hazai piac biztonságos ellátásához nem volt elegendő csak az új tranzitvezeték 

megépítése, új beszerzési forrásokat is kellett találni. (A gáztörvény a MOL-nak, mint 

egyetlen gázimportőrnek ellátási kötelezettséget ír elő, és a diverzifikáció megteremté

séhez hosszú távú szerződéseket kellett kötnie a vállalatnak.) Az ország energiastratégi-
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ai céljainak megfelelően, az optimális beszerzési lehetőségeket megvizsgálva csak nyu

gat-európai partnerekről lehetett szó. A megfelelő szállító megtalálása nem volt nehéz 

feladat, hiszen a kontinens földgázpiacán jelentős volt a kínálat. 

1996 őszén létrejött egy 2012-ig szóló szerződés a MOL Rt. és a Ruhrgas között, 

amely szerint a német fél évi 0,5 milliárd m 3 gáz szállítását vállalta a HAG-on keresz

tül. Azt is vállalta, hogy ha a keleti vezetékeken fennakadás jelentkezik, saját nyugati 

forrásaiból segíti ki magyar partnerét. A MOL megállapodást kötött a Gaz de France-

szal is, amely 2012-ig évi 1,1 milliárd m 3 gázt szállít Magyarországra, a magyar-osztrák 

vezetéken keresztül. Az orosz földgázimport jelenleg egy 1996-ban aláírt hosszú távú 

szerződés alapján történik, amely 2015-ig összesen 194 milliárd m 3 gáz szállítását irá

nyozza elő, de emellett a MOL-nak opciója van további 2 milliárd m 3 gáz behozatalára. 

Az új vezeték és az új szerződéses kapcsolatok erősítették a magyar gázpiac biz

tonságos ellátását, és javították az alkupozíciókat az ellátás szempontjából meghatározó 

Oroszországgal szemben. Középtávon megoldódott a növekvő hazai földgázigény ki

elégítése is. (A hosszabb távú igények várható alakulását felmérve, az országnak szük

sége lesz egy újabb, körülbelül 3 milliárd m3-es beszerzési forrásra.) 

Lévén, hogy a földgáz szerepe nagyon jelentős a magyar energiaszerkezetben, a 

földgázimport diverzifikálása az egyik leglényegesebb elem volt a több lábon álló ener

giaimport megteremtésében. Ugyanakkor ennek eredményei „felemásak". 

A MOL Rt-nek szállító nyugati vállalatok drágábban szállítják a gázt. mint Oro

szország. Kétségtelen, hogy a közvetlenül vásárolt algériai vagy az északi-tengeri 

földgáz szállítása is költségesebb lenne, mint a keleti forrásé. A magyar-osztrák vezeték 

megépítésével ugyan lehetővé vált az import Nyugat-Európa felől, azonban - mivel 

Oroszország fedezi Nyugat-Európa gázszükségletének jelentős részét, és várhatóan ez a 

szerepe növekedni fog - Magyarország továbbra is döntően rá lesz utalva az orosz gáz

ra. A nyugati szállítók ugyanis orosz eredetű földgázt továbbítanak a HAG-vezetéken át 

hazánkba. A gáz esetében a megkötött és érvényes kereskedelmi szerződések gyakran 

elválnak az áru fizikai szállításától. (A nemzetközi gázkereskedelemben természetes 

jelenségről van szó.) Tehát egy szállító - hogy saját tranzitköltségeit csökkentse - a 

magyar fél által vásárolt földgáz helyett, a területén áthaladó, Oroszországot és Európát 

összekötő tranzitvezetékből orosz gázt továbbít Magyarországra, és az eredetileg ha

zánknak szánt nyersanyagot maga használja fel. Ez a tény világossá teszi, hogy hazánk 
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megbízható ellátása érdekében elengedhetetlen, hogy legyen elegendő földgáz a közép

európai térségben. Ez pedig döntően Oroszországtól függ. 

A hazai termelés - feltételezve a 3-4 milliárd m3-es szintet - és a Baumgarten-

Győr vezeték 4,2 milliárd m3-es éves teljesítménye is csak az ország gázszükségletének 

a kétharmadát képesek fedezni. A „felemás" értékelést támasztja alá az is, hogy a föld

gáz súlyának a növekedése a hazai energiamérlegben - a jelentős szállító - Oroszország 

szerepét erősítik az ország energiaellátásban. (Éppen azét az államét, melynek súlyának 

csökkentését fogalmazta meg a hazai energiapolitika). 

24. ábra: Földgázvezetékek Közép-Európában 

Forrás: Gazdasági Minisztérium 

Az orosz fél a kilencvenes évek végén szerette volna biztosítani magának a magyar 

piacot azzal, hogy hosszú távú szerződést kínált, amelyben a földgáz árát egy úgy

nevezett „árfolyosón" belül tartják. Ez azt jelentette volna, hogy amikor alacsonyak 

a világpiaci árak, Magyarország nem ezen az áron vásárolja a gázt, hanem az árfo

lyosón belül maradva, tehát a nemzetközi áraknál valamivel drágábban. Ez a rend

szer akkor előnyös, ha a világpiaci gázárak - követve az olaj árának mozgását -

magasak. Ebben az esetben olcsóbban jut a vásárló a gázhoz, az ár az árfolyosó fel

ső értéke alatt marad. Hazánk ezt az ajánlatot elutasította. 
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Magyarország számára kedvező fejlemény, hogy Oroszország célja a hosszú tá

vú jelenlét biztososítsa az európai gázpiacokon. Az orosz földgázipart megtestesítő vál

lalat, a Gazprom stratégiai célja, hogy egyfajta előretolt "hadállásokat" építsen ki a 

„Nyugat" és a „Kelet" közötti közép-európai térségben. (Ilyen vállalat Magyarországon 

például a Panrusgáz. De ebbe a „sorba" tartozott a 2000-es és a 200l-es évben a 

Gazprom érdeklődése a nagy gázfogyasztó hazai vegyipari cégek iránt is, (például a 

Borsodchem, vagy a TVK.) 

A kilencvenes években kidolgozott orosz elképzelések szerint egy majdani -

még csak a tervekben létező - Szlovákián és a Dunántúlon áthaladó, mintegy 20 milli

árd m3-es éves kapacitású tranzitvezeték segítségével látnák el gázzal Horvátországot, 

Szlovéniát, Olaszországot és Dél-Franciaországot. Az orosz fél szívesen használná a 

kimerülő magyar földgázmezőket is tárolóként, ahonnan a nyáron megtöltött tárolókból 

télen drágábban lehetne piacra vinni a nyersanyagot. Ha ezek a szándékok megvalósul

nak, akkor hazánk a nyugat felé irányuló orosz földgáz-kereskedelem egyfajta regioná

lis elosztó (és tranzit) központja lehetne. Emellett biztosítható lenne az a körülbelül 3 

milliárd m 3 gáz, amellyel hosszú távra megoldódna hazánk ellátása. Az új vezeték meg

építése minden bizonnyal javíthat a földgázzal rosszul ellátott Dunántúl helyzetén is. 

Bár ennek az elképzelésnek a megvalósulása késik, nem került le a napirendről.4 1 

Az energiaellátás biztonságát szolgálhatják a megfelelő stratégiai készletek. 

Földgázból a téli csúcsigények kielégítésére jelenleg mobil készletként 3,4 milliárd m 3 

föld alatti tárolására van lehetőség. A kőolajéhoz hasonló szigorúságú nemzetközi (eu

rópai) előírások egyelőre ugyan még nincsenek, de mértékadó szakmai vélemények 

szerint egy állam éves fogyasztásának mintegy 25 %-át célszerű tárolókban elhelyezni. 

Ezt hazánk teljesíteni tudja. 

5. 4. Kőolaj-import a kilencvenes években 

Hazánknak két irányba vannak kiépített import-kőolajvezetékei. A keletről -

Oroszországból Ukrajnán keresztül - érkező Barátság-vezetékrendszeren keresztül évi 

12 millió tonna olaj szállítható, még az Adriai-tenger partjáról, Rijekából indul a 10 

millió tonna éves kapacitású Adria-vezeték. A szocialista évtizedekben az olajimport a 

4 1 A tervek szerint a vezeték Szlovákiából Ivánkánál lépné át a határt és Lentinél hagyná el hazánkat. Az 
sem kizárt, hogy a "csőkígyó" a Dunántúlt elhagyva Graz felé halad majd tovább, és aztán fordul Olasz
ország irányába. így a már működő HAG mellett ez lehetne a második csatlakozási pont a nyugat
európai gázrendszer felé. 
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Szovjetunióból érkezett. Az Adria-vezeték a kilencvenes években a jugoszláviai hábo

rús események miatt hosszabb időszakban használhatatlan volt. A keletről érkező kőolaj 

eladásában a jövőben is érdekelt marad az Orosz Föderáció, valamint a tranzitáló Uk

rajna. A keleti irányú beszerzés távlatilag is gazdaságosabbnak tűnik a déli irányúnál. 

Magyarország kőolaj-ellátása - tekintettel a kétoldalú betáplálási lehetőségre -

stratégiailag megfelelőnek mondható. A jövőben újabb vezeték létesítése sem mennyi

ségi, sem stratégia szempontból nem szükséges. Az együttes vezetéki kapacitás 22 mil

lió tonna, azaz ennyi kőolaj importálható évente. Az importszükséglet ettől lényegesen 

alacsonyabb, de az éves felhasználás is jóval elmarad ettől. A fogyasztás mennyiségét 

tekintve illetve, hogy a jövőben nem várható a kőolaj fogyasztás jelentős emelkedése 

hazánkban akár az egyik vezeték is képes kielégíteni Magyarország olajimportját. 

25. ábra: Magyarország olajvezetékei 

Forrás: Gazdasági Minisztérium 

A kilencvenes években a hazai kőolaj-feldolgozás teljesítmény-felesleggel ren

delkezett, a mintegy 7 millió tonnás belföldi igény kielégítésére 11 millió tonnás desztil

lációs kapacitás állt rendelkezésre. A korszerű motor-hajtóanyagok gyártására rendelke

zésre álló kapacitás-felesleg ennél lényegesen kisebb. A kőolaj-feldolgozás túlnyomó 

része - nem technikai, vagy stratégiai korlátok miatt, hanem gazdasági megfontolásból -

orosz import kőolajon alapult. 
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A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) előírása, hogy egy tagállamnak a nettó 

olajimportjára vetítve 90 napos kőolaj- vagy kőolajtermék-tartalékkal kell rendelkeznie. 

Magyarországon 1993-ban lépett életbe a kőolaj-készletezést szabályozó törvény, amely 

szerint a készletezést egy az összes olajimportőrt tömörítő szervezet végzi, a Kőolaj- és 

Kőolajtermék Készletező Szövetség. A törvény alapján 1999-ig fokozatosan - az előző 

évi nettó importra vetítetten - 90 napos szintre kellett növelni a stratégiai készletet. 

1993 végén az ország mintegy 20 napra elegendő biztonsági készlettel rendelkezett, és 

1998 végére elértük a 90 napos készletszintet. 1999-re a stratégiai készletszint 100 nap 

volt, mely a nagyvállalatoknál lévő készletekkel 145 napra egészült ki. 

A MOL Rt-nek, mint „nemzeti olajvállalatnak" meghatározó szerepe van az or

szág kőolajellátásában. Az elmúlt évtizedek során jellemző folyamat volt a nemzetközi 

nagyvállalatok terjeszkedése. A MOL Rt-nek - ha hosszú távon meg akarta őrizni füg

getlenségét - be kellett kapcsolódni ebbe a folyamatba. A kilencvenes évek végéig a 

MOL terjeszkedését az jellemezte, hogy igyekezett külföldön fekvő lelőhelyeket, kuta

tási- és kitermelési koncessziókat szerezni. A társaság terjeszkedésének színtere a Kö

zel-Kelet, Észak-Afrika illetve a mediterrán térség volt. Katarban, Jemenben, Szíriában. 

Kazahsztánban, Pakisztánban, Egyiptomban, Tunéziában, Albániában és Görögország

ban is szerzett érdekeltségeket, olajmezőket, vagy végzett kutatásokat a magyar társa

ság. A külföldi megjelenés célja nem utolsó sorban, a kimerülőben lévő hazai olajme

zők pótlása miatti megfelelő kitermelő-kapacitás fenntartása volt. 

1999-ben a MOL stratégiája megváltozott, és a vállalat megkezdte a kivonulást a 

földrajzilag diverzifikált kutatási portfoliókból, elkezdte értékesíteni a külföldi koncesz-

sziós területeket, illetve befektetéseket. A cél az lett, hogy a társaság a közép-európai 

térségben legyen meghatározó vállalat az olajszektorban. 

Ehhez természetesen a MOL-nak erős partnereket kellett szerezni a régióban. A 

horvát INA vállalattal való egyesülés terve meghiúsult. A MOL szeretett volna 12,5 %-

os részesedést vásárolni az Adria-olajvezetékben, mert így olcsóbb lehetett volna az 

omisalji horvát kikötőből a nyersanyag-beszerzés. Azonban ez a tranzakció sem valósult 

meg. (A horvát-magyar együttműködést napjainkban az jelzi, hogy 1999-ben az INA és 

a MOL szándéknyilatkozatot írt alá, amely szerint a jövőben a magyar vállalat hazánkon 

keresztül fog földgázt szállítani Zágrábnak. Egy dél-európai gáztranzit-útvonal lehető

ségeiről Szlovéniával is tárgyalások folytak 2000 folyamán.) 

A magyar társaság 2000-ben megvásárolta a szlovák olajipari vállalat, a Slovnaft 

közel egyharmadát. Ezzel a magyar vállalat kezébe került a Pozsony közelében lévő 5,8 
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millió tonna kapacitású olajfinomító, aminek előnye, hogy rendkívül kedvező a fekvése 

a régió - a szlovák a magyar illetve a dél-lengyel piac - ellátása szempontjából. (A 

Slovnaft több üzemanyag-kúttal is rendelkezik Dél-Lengyelországban.) A Slovnaft és a 

MOL partnerségét indokolta, hogy mindkét társaság kőolaj-ellátása az Adria- illetve a 

Barátság olajvezetékektől függ. 

A további regionális terjeszkedést jelezte az, hogy a magyar társaság meg akarta 

szerezni a gdanski olajfinomítót. (Ez a tranzakció azonban nem valósult meg, a lengye

lek 2001-ben brit befektetőkkel tárgyaltak a finomító eladásáról). A lengyelországi „tér

hódítás" fontos állomása lehet, ha a MOL bevásárolná magát a PKN Orlen olajipari 

társaságba, ami tulajdonképpen egy egyenlő alapon történő egyesülést jelentene magyar 

és a lengyel vállalat között. A MOL terjeszkedésével létrejöhet egy életképes, regionális 

jelentőséggel bíró vállalkozás, mely a jövőben ellenállhat a nyugati multinacionális tár

saságok terjeszkedésének. 

A MOL új stratégiájához tartozik a közép-európai jelenléthez szükséges termelé

si-, olajbeszerzési források biztosítása. A társaság kutatási-tevékenysége Oroszország, 

ezen belül is Nyugat-Szibéria felé fordult, ami annak felismerése, hogy Moszkva a jö

vőben is kiemelkedő olajellátója marad a közép-európai régiónak. A MOL a második 

legnagyobb orosz olajipari társasággal, a Jukosszal kötött megállapodást a Hanty-

Manysi Autonóm Területen lévő 24 millió tonnás készlettel rendelkező Zapadno-

Malobalik mező feltárására. Ennek a térségnek előnye, hogy jó szállítási infrastruktúrá

val rendelkezik. 

A MOL Rt. regionális térnyerését azonban több tényező is akadályozta. Ugyan

csak regionális szerepre készül Közép-Európában - és ezzel a MOL Rt. versenytársa -

az osztrák ÖMV. A MOL terjeszkedését nehezíti a politika is. A MOL, mint a földgáz 

kizárólagos importőre a kilencvenes évek végén folyamatosan veszteségeket szenvedett 

el a kormányzat által alacsonyan tartott fogyasztói gázárak miatt. Ez a regionális ter

jeszkedésre fordítandó pénzeket vonja el. A gázár-képzés illetve a veszteségek miatt a 

MOL-részvények ára alacsony volt a kilencvenes évek végén, ami hozzájárult ahhoz, 

hogy a magyar társaság versenytársa, az ÖMV 10 %-os részesedést szerzett a vállalat

ban. A MOL jövője szempontjából rendkívül fontos feladat a gázárak valamilyen szintű 

rendezése, ezáltal a vállalat iránti bizalom megerősítése, nehogy a MOL véglegesen 

áldozatul essen valamelyik „multi" terjeszkedésének. 
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A veszteségek miatt felvetődött, hogy az állam újraállamosítja a gázüzletágat . Ez 

rövidtávon e lőnyös lehet a MOL-nak, hiszen így megszabadul a veszteségeitől. A 

politika azt nyerné, hogy egy ideig szabadon „bűvészkedhet" a gázárakkal . A libe

ralizált energiapiac megteremtése után azonban már világpiaci árakon kell számol

ni, és így a M O L már tekintélyes nyereséggel számolhatna. Hosszútávon tehát nem 

érdeke a vállalatnak megválni a gázüzletágtól . 

A regionális terjeszkedés fontos eleme volt a benzinkúthálózat fejlesztése a 

szomszédos államokban. A MOL hazánkon kívül a régióban 57 töltőállomással rendel

kezett 1999-ben, amiből 37 működött Romániában és 14 Szlovákiában. 

5. 5. Kőszén-import a kilencvenes években 

A kilencvenes években a szénimport diverzifikálása - a szén relatíve alacsony és 

csökkenő részesedése miatt az energiaszerkezetben, illetve a viszonylag szük felhaszná

lói kör miatt - kiesebb problémaként jelentkezett a hazai energiapolitikában, mint az a 

villamos energia, vagy a szénhidrogének esetében. 

A kilencvenes években jóval nagyobb volt a szén súlya a villamosenergia

termelésben - mintegy 25-30 % - szemben az energiaszerkezetben elfoglalt 15 %-os 

részesedésével. Ennek ellenére a kilencvenes években alig érkezett Magyarországra 

erőművi felhasználásra importszén. Ez először 1999-ben fordult elő, amióta a pécsi 

erőmű orosz és lengyel feketekőszén elégetésével állít elő villamos energiát. Az 

erőművi célú szenek importját hátráltatta, hogy az elöregedett hazai erőmüvek nem vol

tak alkalmasak a hazainál magasabb fűtőértékű, de környezetkímélőbb tüzelőanyag fel

használására. Ugyanakkor az erőmű-bánya integráció következtében a szenes erőmű

vekkel rendelkező áramtermelő-társaságokhoz szénbányák kerültek, amelyek termelését 

használták fel (állami támogatást kapva ezért). A kiegyensúlyozott tüzelőanyag-alapú 

villamosenergia-szektor fenntartása céljából szükséges lenne a jövőben szénbázisú erő

müvek működése Magyarországon. A környezetet kímélő technológiák alkalmazásával, 

illetve a nemzetközi energiaárak változásával a szén fontos szerepet játszhat a hazai 

energiaigények kielégítésében. 

Az importált szeneket főleg brikettgyártásra illetve lakossági célra használták fel 

a kilencvenes évek során. A háztartások szénfelhasználása azonban a korszerűbb fűtési 

módok (például a vezetékes gáz) terjedésével jelentősen vissza esett. A külföldről érke-
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zö szenek olcsóbbak voltak a hazai kitermelésűnél. A „szénlobby" gyakran kifogásolta, 

hogy az állam nem támogatta a lakossági célú szénbányászatot, illetve felhasználást, 

ezzel hozzájárult a hazai széntermelés válságához. A szénbányászatot sújtotta az a kor

mányzati gyakorlat is, hogy a gáz és az áram fogyasztói árai nem tükrözték a valódi 

piaci árakat, így hátrányba került az energiaválasztékban a szénfogyasztás. 

A jövőben a szénenergiát elsősorban az elektromos energia termelésében hasz

nálhatja ki hazánk, különösen abban az esetben, ha a világpiacon növekedni fognak a 

szénhidrogének árai. Ezek drágulása növelheti más források súlyát a magyar energia

mérlegben, például a kőszénét. 

A gazdaságtalan hazai széntermelés folyamatos visszaesése (illetve visszafej

lesztése) miatt azonban a magyar szénbányák egy ilyen irányú változás esetében nem 

tudják majd biztosítani a megváltozott energiaigényeket. Ekkor előtérbe kerülhet az 

import. Honnan, mennyiért képes az ország szenet beszerezni? Esetlegesen több millió 

tonnás szénimportra is szüksége lehet az országnak a jövőben, ezért célszerű folyamato

san figyelni a világpiaci szénárakat, a szénkereskedelem tendenciáit. 

Magyarország a nemzetközi szénkereskedelemben gyakorlatilag csak importőr

ként jelenhet meg. Hazánk a szénbehozatal szempontjából számíthat arra, hogy korábbi 

hagyományos európai partnereinek (Oroszország, Csehország, Lengyelország) jelentő

sége - viszonylagosan szük tartalékaik és a kitermelés drágulása miatt - csökken a szén

világkereskedelemben. Ugyanakkor az Európán kívüli államok súlya növekedni fog, 

például Ausztráliáé, Indonéziáé, Dél-Afrikai Köztársaságé vagy Kolumbiáé. 

A tengerentúli szenek importját Amszterdam, Rotterdam, Antwerpen illetve 

Hamburg kikötőin keresztül nagyon drágává teszik a szállítási költségek akár vízi, akár 

vasúton történik a továbbszállítás. Tengerentúli szenek importjára a legolcsóbb megol

dások a romániai Constanta illetve horvát kikötőkön keresztül történő szállítások.4 2 

Számítások szerint az európai (kontinentális) szenek ára - fuvarköltséggel együtt 

számítva - jóval olcsóbbak, mint a tengerentúli tüzelőanyagoké. A lengyel szén ára -

fűtőértékre számítva - például megközelítőleg egyharmadával olcsóbb, mint a dél

afrikai importé. Ráadásul a német, cseh és lengyel szenek behozatalát a kedvezőnek 

minősíthető útvonal-lehetőségek illetve szállítási infrastruktúra is segíti. Az orosz eset

leg kazah szenek importját a szerződéses fegyelem gyakori be nem tartása, és az orosz 

illetve ukrán vasutak nehezen kiismerhető (gyakran illegális juttatásokat is igénylő) v i -

4 2 DR. MATYI-SZABÓ FERENC: Az erőmüvi szénhasznosítás hosszú távú kilátásai 
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szonyai akadályozzák. Keleti szomszédaink belső stabilitásának növekedése természe

tesen kedvezően érintheti az ilyen irányú szénimportot, amire a 2000-es évek elején már 

vannak is jelek (pécsi erőmű). 

5. 6. A nukleáris üzemanyag-szükséglet biztosítása 

Magyarországra az atomerőművek működéséhez szükséges fűtőelemeket a szo

cialista években a Szovjetunió szállította. Az egyetlen beszerzési forrás a rendszerválto

zás után, a kilencvenes években is a keleti nagyhatalom (Oroszország) maradt. A ma

gyar politika megváltozott irányultsága illetve a bizonytalan orosz (és ukrán) gazdasági 

helyzet megkövetelte a nukleáris üzemanyag-beszerzés új csatornáinak átgondolását. 

(Meg kell jegyezni, hogy az orosz szállításokat komolyabb veszély nem fenyegette a 

kilencvenes években.) 

A finnországi a tomerőmüvek angliai gyár tmányú fűtőelemeket használtak próba

üzemben, a Paksi Erőművel megegyező technológiájú e r ő m ű v e k b e n . 4 3 Az orosz 

szállítás esetleges leállása esetén tehát hazánk nyugat-európai forrásból is biztosí

tani tudta volna a szükségleteit a kilencvenes évek során. 

2001 augusztusában írták alá azt a magyar-ausztrál kormányközi atomenergia

megállapodást, amely lehetővé teszi a Paksi Atomerőmű Rt. számára, hogy ausztrál 

forrásból is beszerezzen fűtőelemet. így az egyetlen hazai atomerőmű lehetőséghez ju 

tott, hogy az eddigi kizárólagos szállító, Oroszország mellett más termelőktől is vásárol

jon nukleáris fűtőelemet. Magyarország korábban már hasonló megállapodást kötött az 

USA-val és Kanadával is. A nukleáris fűtőelemek beszerzései diverzifikálását egyéb

ként az Európai Unió is elvárja hazánktól. Az erőmű a jövőben így versenyeztetni tudja 

a különböző forrásokból származó vásárlási ajánlatokat. (A társaságnak kilencvenes 

években három, plusz-mínusz egy blokk ellátására volt hosszú távú szállítási szerződése 

az Oroszországgal.) 

A magyar energiapolitika 1999-ben - A Gazdasági Minisztérium országgyűlési beszámolója 1999. 
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6. Az energiaszektor átalakulása a kilencvenes években 

6. 1. Az magyar energiapolitika a kilencvenes években 

A rendszerváltozás előtti időszak energiapolitikáját elsősorban a különböző 

energetikai programok jelentették Magyarországon. Ilyen volt például az eocén

program, az elsősorban fűtési célú háztartási tüzelőolajat elterjeszteni szándékozó 

„mekalor-program" és a különböző energiaracionalizálási-programok. Az 1990 előtti 

időszakban csak a lakosságot illetve a termelőszférát a gázfogyasztásba bekapcsoló 

program említhető sikeresnek. Némi eredményt hoztak az ún. energiaracionalizálási 

tervek is. Ezek a programok azonban koránt sem álltak össze egy egységes, a társada

lom és a gazdaság számára valóban hasznos energiapolitikává. Az energiagazdaság mű

ködése és az energiagazdálkodás hiányolta a piaci elemeket, és - ugyan a hatvanas 

évektől csökkenő mértékben - elkülönülten működött a világgazdaságtól. Ez elkényel-

mesítette a hazai gazdaságot, és - bár egyfajta védelmet illetve biztonságos energiaellá

tást tett lehetővé - a világgazdaságban lejátszódó folyamatok (például: olajválságok) 

nem ösztönözték a gazdaság szereplőit a fejlesztésekre, illetve az alkalmazkodásra. 

A rendszerváltozást követő politikai, gazdasági és társadalmi átalakulás az ener

giapolitika újragondolását igényelte. A kilencvenes években kialakított új magyar, piaci 

alapokra helyezett energiapolitika az állami szerepvállalás csökkentésével illetve a pi

acgazdasági módszerek lehető legnagyobb mértékű alkalmazásával kívánta megoldani 

a biztonságos és racionális energiaellátást, a környezetvédelmi szempontokat is hangsú

lyosan figyelembe véve44 

A megváltozott stratégiát széleskörű szakmai, társadalmi és politikai egyezteté

seket követően 1992 júliusára dolgozta ki az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, majd 

elfogadta a Kormány. 

Az új energiapolitika célja lett, hogy létrehozzon és működtessen egy olyan 

energiapiacot, mely figyelembe veszi a nemzeti sajátosságokat, ugyanakkor képes az 

egységes európai piac részeként hatékonyan működni, miközben növeli a magyar gaz

daság versenyképességét, és megfelelően védi az energiafogyasztók érdekeit. 

Magyarország a kilencvenes évek elején egyoldalú és jelentős mértékű energia

függőségben állt az akkori szocialista államokkal, elsősorban a Szovjetunióval szemben. 

4 4 Dr. POÓS MIKLÓS - DR. SZERDAHELYI GYÖRGY: A magyar energiapolitika. 
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Ennek oka, hogy a vezetékes energiahordozó kapcsolataink elsősorban keleti illetve 

északi irányban épültek ki a második világháború után. A függőségét meg kellett szün

tetni, „többirányúsítani" azaz diverzifikálni kellett az energiaimportot, aminek meg kel

lett teremteni politikai és technikai feltételeit. Az energiaigények folyamatos és bizton

ságos kielégítése érdekében növelni kellett a stratégiai energiakészleteket, és az úgyne

vezett tartalék kapacitásokat. 

26. ábra: Magyarország energiafelhasználásának alakulása (1990-2010) 

o — . , — , 1 — I 

I W \OY, n w i i f in 2010 

Forrás: Gazdasági Minisztérium 

A helyes energiagazdálkodás érdekében meg kellett határozni az előre jelezhető 

- az energiahordozók kínálati piacán alapuló - energiaigény prognózisok alapján, a 

hosszú távon az energiaellátás biztonságát szolgáló primer energiaforrás összetételét. 

Az energiatermelő- és fogyasztó berendezéseknél, és a jövőbeni energetikai fej

lesztéseknél a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében kiemelten fontos feladattá vált 

a környezetvédelmi érdekek érvényesítése, ezzel párhuzamosan - a gazdaság verseny

képességének fokozása érdekében is - az energiahatékonyság és a takarékosság növelé

se, valamint a megújuló energiahordozók felhasználását ösztönző rendszerek, szabályo

zó és segítő intézkedések kidolgozása és bevezetése. Szükségessé vált egy átlátható, 

költségarányos és takarékosságra ösztönző új tarifarendszer kialakítása. Az energiarend

szer fejlesztésénél és működtetésénél - a versenyelemek fokozatos bővítésével - előír

ták, hogy érvényesíteni kell az úgynevezett legkisebb költség elvét. 
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A jóváhagyott energiapolitika egyik legfontosabb stratégiai célkitűzése az új 

gazdasági-társadalmi helyzetnek megfelelő tulajdonosi, szervezeti, közgazdasági és jogi 

szabályozási környezet megteremtése, annak érdekében, hogy az energiafogyasztók vé

delme megvalósuljon, és a magyar energiagazdaság fokozatosan képes legyen alkal

mazkodni a majdan kialakuló egységes európai energiapiachoz. Az energiapolitika 

alapelvei, céljai tehát egységben voltak azon törekvésekkel, hogy hazánk kapcsolódni 

szeretne az alakulóban lévő egységes európai gazdasági térhez. 

Az energiapolitika kiemelte, hogy a hazai szénbányászat helyzetét a nemzetgaz

dasági szempontok előtérbe helyezésével kell rendezni. Az energetikai döntéseknél és 

az ezekhez kapcsolódó államigazgatási eljárásoknál érvényesülniük kellett a demokrati

kus elveknek, növelni kellett a nyilvánosságot, a lakosság tájékoztatására nagyobb 

hangsúlyt kell helyezni. Konkrét döntéseknél, eljárásoknál a közvetlenül érintett társa

dalmi környezet véleményét is figyelembe kell venni. A megmaradó monopóliumok 

működését, árszabályozását átláthatóvá kell tenni a társadalom számára. 4 5 

6. 2. A privatizáció 

6. 2.1. A privatizáció okai 

Az energiaipar privatizációja - meghatározó súlya miatt a gazdaság és a társada

lom életében - különleges helyzetet foglalt el a gazdasági rendszerváltoztatás folyama

tában. Megoszlanak a vélemények arról, hogy helyes volt-e illetve helyesen zajlott-e lc 

az energiaszektor magánkézbe adása? Sokan a nemzeti vagyon kiárusításaként értékel

ték ezt a folyamatot, hangsúlyozva, hogy egy ország életét ennyire meghatározó szektor 

magánosítása kiszolgáltatottá teszi hazánkat a magántőkének, illetve a külföldi befekte

tőknek. Az energiaágazat privatizációjának értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a 

kilencvenes években meghatározó folyamat volt az energiaszektor a privatizációja, nem

csak a volt szocialista országokban, hanem a sok tekintetben mintának tekintett nyugat

európai államokban is. A magánosítás során, Magyarországon szinte kizárólag külföldi 

vásárlók, befektetők jöhettek szóba, nem lévén tőkeerős magyar vállalkozói réteg. 

4 5 Az Országgyűlés 21/1993. (IV. 9.) határozata Az Országgyűlés 1993 áprilisában, határozatban erősítet
te meg az új energiapolitika alapelveit és írta elő a végrehajtás feladatait. 
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A privatizáció során szem előtt kellett tartani, hogy hosszú távra biztosítani kel

lett az ország és valamennyi fogyasztója számára a megfelelő ellátást. Az energiaágazat 

privatizációja a hazánkénál fejlettebb piac viszonyokkal rendelkező államokban is ren

geteg problémával járt. A magyar - és az egykori szocialista államokban - végrehajtott 

privatizációk jelentősen eltértek/eltérnek a nyugat-európai példáktól, ugyanis a közép

kelet-európai országokban a magánosítással egyszerre kellett kialakítani a piaci viszo

nyokat. Ugyanakkor az energiaszolgáltatás jellegéből adódó természetes monopólium 

érvényesítését az államnak szigorú szabályozással korlátozni kellett. 

Az energetikai vállalatok magánosítása során számos sajátos magyar problémát 

kellett figyelembe venni. 

a. ) Az energiaszektor eladásából befolyó jövedelmeknek kiemelt szerepük volt az 

ország pénzügyi stabilitásának a megteremtésében kilencvenes évek közepén. 

b. ) Az energiavállalatok eredményes privatizációjának előjeltétele volt. hogy 

olyan fogyasztói árakat kellett kialakítani, amelyek fedezik az előállítás, a szállítás és a 

szolgáltatás tényleges költségeit, tükrözik a világpiaci árakat, illetve a tőke megtérülé

sét. (Ez a feltétel kilencvenes években nem teljesült egészen. Az új tulajdonosok több

ször tiltakoztak az ellen a gyakorlat ellen, amit, az egymást követő kormányok folytat

tak: azaz politikai okokból - ami más szemszögből úgy is megfogalmazható, hogy a 

nehéz gazdasági helyzetben védelmezve a lakosság életszínvonalát - nem járultak hozzá 

az energiaárak jelentős emeléséhez.) 

c. ) A magántulajdonon alapuló gazdaság jogi környezete a nyolcvanas évek vé

gén, a kilencvenes évek első felében kiépült. Az energiaszektor privatizációja, működése 

során azonban esetenként finomítani kellett az előírásokon, illetve a magyar sajátossá

gokat figyelembe vevő törvényi hátteret kellett megteremteni. 

d. ) Közép-Kelet-Európában a magyar volt az első próbálkozás, hogy magánbe

fektetőket vonjanak be az energiaszektorba, ezen a téren „megelőztünk" más régióbeli 

államokat. így nem volt „minta", amelyből tapasztalatokat vehetett volna át hazánk. 

e. ) A befektetők szempontjából elsősorban az erőmüvek - főleg a széntüzelésűek 

- nem ígérkeztek egyértelműen jó vételnek, mivel sok éve elmaradt fejlesztéseket kel

lett pótolni súlyos milliárdok árán. Az akkori prognózisok úgy szóltak, hogy a várható 

gazdasági fejlődés növekvő villamosenergia-igényeket indukál, amihez azonban le kel

lett cserélni, vagy fel kellett újítani az elavult erőműpark jelentős részét. Az állam úgy 

próbálta meg a beruházásokra ösztönözni az új tulajdonosokat, hogy hosszú távú szer

ződésekben garantálta az új energiatermelő egységekben előállított energia átvételét. 
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27. ábra: Villamos energia kapacitás tulajdonosi szerkezete néhány közép-európai 

államban 1998-ban (MW) 
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6. 2.2. Privatizáció a villamosenergia-szektorban 

A villamosenergia-szektor magánosításának előfeltétele volt az iparág szervezeti 

átalakítása. Az 1949-ben létrejött villamosenergia-rendszer (VER) vállalatait az 1963-

ban megalakult Magyar Villamos Művek Tröszt (MVMT) egy gazdasági egységgé fog

ta össze. A villamosenergia-ipar átalakításának első lépéseként az MVMT 1991. de

cember 31-én átalakult részvénytársasággá. A tröszthöz tartozó villamos energetikai 

vállalatokat holding formájában irányította tovább az Magyar Villamos Müvek Rt. 

39. táblázat: Villamosenergia-ipar három szintje a kilencvenes években 

Erőművek Bakonyi, Budapesti, Dunamenti, Mátrai, Paksi, Pécsi, Tiszai, Vértesi 
Szállító, 
Nagykereskedő MVM Rt. 

Áramszolgáltatók ELMÜ, DÉDÁSZ, DÉMÁSZ, ÉDÁSZ, ÉMÁSZ, TITÁSZ 

Az 1994-ben meghozott új Villamos Energia Törvény (VET), a hozzákapcsoló

dó jogszabályok, és a privatizáció egy alapvetően új, háromszintű működési modellt 

hozott létre. Az erőmüveket üzemeltető hét részvénytársaság, az országos alaphálózat 

működtetéséért felelős szállító (Magyar Villamos Müvek Rt.), és a fogyasztók kiszolgá-
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lásáért felelős hat területi áramszolgáltató vállalat, alkották az egyes szinteket. A szállító 

és a szolgáltatók monopoljogokkal, de ellátási kötelezettséggel is rendelkeztek. Az Or

szágos Villamos-távvezeték Rt. (OVIT Rt.) az M V M Rt. tulajdonában maradt a privati

záció után is. A kialakult rendszernek a sajátossága, hogy az M V M Rt. szerződések út

ján - például hosszú távú áramvásárlási - „működteti" az erőmüvi illetve a szolgáltató 

társaságokat. Az M V M által vásárolt villamos energia ára egyes termelők esetében elté

rő lehet, de egy átlagos ún. „csomagáron" adja tovább az áramszolgáltatóknak, amelyek 

továbbértékesítik az energiát. Ez a struktúra esélyt teremtett arra is, hogy egy ideig -

modernebb erőművek megépítéséig - életben maradhassanak a drágán és alacsony ha

tásfokkal működő szenes erőművek. Erre szükség is volt, hiszen ezeket az erőműveket 

gyorsan lecserélni a biztonságos energiaellátás mellett lehetetlen volt. Ez a rendszer 

viszont magasabban tartotta az áramdíjakat, éppen a drágább szénalapú áramtermelés 

fenntartásával. Tulajdonképpen ez a struktúra működik hazánkban addig, amíg meg 

nem valósul hazánkban is a liberalizált energiapiac. 

A Magyar Kormány 1994-ben rendelkezett a villamosenergia-ipari társaságok 

privatizálásáról illetve a privatizációs pályázat feltételeiről. A magánosítás első szaka

szában az állami vagyonkezelő, az ÁPV Rt. nyilvános pályázatot hirdetett szakmai és 

pénzügyi befektetőknek, a következő feltételekkel: 

- Az erőmüvi illetve az áramszolgáltató társaságokban a szavazatelsőbbségi (ún. 

aranyrészvény) biztosítja az állam stratégiai érdekeinek az érvényesülését. (Az 

aranyrészvényhez telepített jogok gyakorlója, az energiagazdálkodásért felelős 

minisztérium. A részvény különleges befolyást biztosít az állam számára az ener

getikai társaságokban. Például hozzá kell járulnia a cégforma megváltoztatásához, 

az alaptőke leszállításához, a fő tevékenység elhagyásához, átruházásához, az ar

ról való lemondáshoz, a cég szétválásához, más céggel való egyesüléshez.) 

- Az M V M Rt. jegyzett tőkéjének 24%-ának megfelelő részvénycsomagjára úgy. 

hogy a nyertes pályázó jogot szerezhetett a 25%+l szavazatnyi részvény megvá

sárlására. (A Paksi Atomerőmű Rt. és az OVIT Rt. az M V M Rt. tulajdonába ke

rült. Az ÁPV Rt. átadta a két társaságban lévő tulajdonrészét az MVM-nek, amiért 

a vagyonkezelő hozzájutott az MVM-től az áramszolgáltatók részvényeinek 50%-

ához. A szolgáltatók többi részvénye már ekkor az ÁPV Rt. kezében volt.) 

- A hat áramszolgáltató vállalat jegyzett tőkéjének 46,15-49,23%-ának megfelelő 

részvénycsomagjára úgy, hogy a nyertes pályázó jogot szerezhetett a többségi ré

szesedés megszerzésére. 
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- A hét erőművi társaság jegyzett tőkéjének 34-49,71%-ának megfelelő részvény

csomagjára. Egyes erőmüvek esetében az új tulajdonosoknak kötelezettséget kel

lett vállalniuk jelentős fejlesztések megvalósítására oly módon, hogy a többségi 

részesedést is megszerezhetik a fejlesztésekhez szükséges részvények kibocsátá

sából. (Az ÁPV Rt. a magánosítás során opciós jogot biztosított a többségi tulaj

don (50%+1 részvény) megszerzésére, abban az esetben, ha a befektető az alaptő

ke-emeléssel - rajta kívül álló okok miatt - 1997. június 30-ig nem tudná megsze

rezni a többségi részesedést.) 

- Az M V M Rt-ben, az erőművi vállalatokban és az áramszolgáltatókban az önkor

mányzatok (az ún. belterületi földekért) és a dolgozók is szerezhettek tulajdont, i l 

letve a kárpótlási jegy tulajdonosok is hozzájuthattak ezekhez. 

Az első privatizációs pályázaton meghirdették a Magyar Villamos Müvek Rt. 

részvénycsomagját is, és ezzel együtt - miután az M V M a tulajdonosa - a Paksi Atom

erőmű Rt.-t, a távvezeték-hálózatot és a rendszerirányítást is. Végül a gazdaságirányítás 

letett erről az elgondolásról, és nem értékesítették ezeket. Az atomerőmű - stratégiai 

megfontolások miatt - valószínűleg tartósan állami tulajdonban marad. Az M V M Rt. 

privatizációja a liberalizált árampiac kialakulásával ismét napirendre kerülhet. 

A magánosítás sikerét az erőmüvek esetében több tényező akadályozta. Egyrészt 

korszerűtlen, alacsony hatásfokú széntüzelésű erőmüveket is magánkézbe óhajtott az 

állam adni, amelyek hosszú távú nyereséges működtetését csak költséges fejlesztések 

biztosíthatták. (Az öreg szenes erőművek átlagos hatásfoka a kilencvenes évek elején 

20-22%-os volt Magyarországon, még Nyugat-Európában általában 30-40 %-os erőmű

vek működtek). A vásárlók érdeklődését az is csökkentette, hogy több erőmüvállalathoz 

a „bánya-erőmüintegráció" következtében olyan drágán termelő bányák kerültek, me

lyek szenét az erőmüvek használták fel. 

A privatizáció során meglehetősen korszerűtlen hazai erőmüvek eladása érdeké

ben, azok fejlesztéséért illetve új blokkok építése érdekében a magyar állam gyakran 

hosszú távú áramszerződéseket ígért. A befektetések ilyen irányú ösztönzése azonban 

hosszú távon nem volt minden tekintetben helyes politika. (Ilyen tartalmú ígéreteket tett 

az állam például a Tiszai Erőmű, a Mátrai Erőmű és a Bakonyi Erőmű tulajdonosainak 

is.) Magyarország európai integrációja ugyanis megköveteli az energiapiac liberalizálá

sát. A hosszú távú áramvásárlási szerződésekkel az M V M Rt-t az „fenyegette", hogy a 

jövőben versenyképessége meggyengül, mivel évekig kénytelen ugyanazon vevőtől -
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esetleg az éppen aktuális árnál drágábban áramot vásárolni - azon a piacon, amelyen, 

mindenki szabadon szerez be energiát. Az állam 1998 után „kivonult ezekből az ígérete

iből", ami viszont megrontotta a viszonyt a külföldi befektetőkkel. 

1995. végén hat áramszolgáltató társaság, két erőmüvállalat és az ETV-Erőterv 

részvényeit vásárolták meg a befektetők. (Az állam bevétele ezekből 180 milliárd Ft 

volt.) A szolgáltatók iránti nagy érdeklődést az is mutatta, hogy mindegyik magánosítá

sa megtörtént 1995 folyamán, a részvények névérték felett keltek el, még az erőmüvál-

lalatok közül csak kettőt sikerült privatizálni. Az alacsony bérek, a magyar munkaerő 

szakértelme, a jól kiépített infrastruktúra és értékesítési csatornák vonzották a befekte

tőket. Ugyanakkor az alacsony - a költségeket nem fedező, a világpiaciaktól elmaradó -

hazai energiaárak bizonytalanságot keltettek a vásárlókban. Az 1997 és 2000 között ér

vényes tarifarendszer 8 %-os eszközarányos nyereséget garantált az energiaipari vállala

toknak, azonban az állami ármeghatározás miatt ebben a kérdésben gyakoriak voltak a 

viták a Kormány illetve az M V M és az energiaszféra képviselői között. 

A német RWE és az EVS vállalatok vették meg a Budapesti Elektromos Mű

vek Rt. (ELMÜ Rt.) 46,1 %-át 178 %-os, illetve az Észak-magyarországi Áramszol

gáltató Rt. (ÉMÁSZ Rt.) részvényeinek 48,8 %-át 154 %-os árfolyamon. A német 

Bayernwerk AG a Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt.-ben (DÉDÁSZ Rt.) szerzett 

47,2 %-os tulajdoni részesedést 107 %-os árfolyamon. A francia Electricite de France 

(EdF) vette meg a Dél-magyarországi Áramszolgáltató Rt. (DÉMÁSZ Rt.) 47,9 %-os 

tulajdoni hányadát 122 %-os és az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. (ÉDASZ 

Rt.) 47,5 %-os részesedését 123 %-os árfolyamon. A német Isar-Amperwerke 109 %-os 

árfolyamon szerezte meg a Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. (TITÁSZ Rt.) 49,2 %-át. 

Az áramszolgáltatók igazolták a befektetők azon reményét, hogy jó helyre tették 

tőkéjüket. A privatizáció után a társaságok pénzügyi eredménye folyamatosan javult, az 

árbevételük dinamikusan nőtt. Az ELMÜ és a DÉMÁSZ már 1999-re 13 % fölötti nye

reséget produkáltak, és a DÉDÁSZ, valamint az ÉMÁSZ is megközelítette a 7 %-ot. 

A rendszerváltás utáni első erőmű-privatizáció 1994 végén zajlott le. A Csepel 

Művek 48 MW teljesítményű erőmüvi részlegéből 1991-ben alapították a Csepeli 

Erőmű Rt-t. (Az erőművet korábban a Csepel Művek gőzellátására hozták létre). A 

társaságot a brit PowerGen vásárolta meg. 

Az 1995-ös nagy energiaprivatizációs folyamat során az erőmüvek közül a Mát

rai Erőmű Rt. és a Dunamenti Erőmű Rt. magánosítására került sor. Az előbbi rész

vényeinek 38,1 %-át a német RWE-EVS konzorcium vásárolta meg 79 %-os árfolya-
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mon, még az utóbbi társaságban a belga Powerfin-Tractabel konzorcium szerzett 48,7 

%-os részesedést 120 %-os árfolyamon, mintegy 141,1 millió dollárért. Az energiapri

vatizáció első körében kelt el az energetikai beruházásokkal foglalkozó ETV-Erőterv 

Rt. 89,6 %-a, amelyhez a finn IVO International a névérték 105 %-áért jutott hozzá. 

1996-ban a privatizáció folytatódott, azonban a dunántúli szenes erőművek ek

kor sem találtak gazdára. A pályáztatás sajátossága volt, hogy az ÁPV Rt. és az M V M 

Rt. a tulajdonukban lévő részvényeket együttesen kínálták fel eladásra szakmai befekte

tőknek, akik - a korábbiaktól eltérően - többségi tulajdonhoz juthattak. A finn IVO 

(1999-től Fortum Power and Heat Oy) és a japán Tomen Corporation 1997 márciusában 

vásárolt többségi részesedést a Budapesti Erőmű Rt-ben. 2000 decemberében a francia 

EdF megvásárolta a vállalat részvényeinek 89 %-át a finn-japán csoporttól. 

28. ábra: Villamosenergetikai társaságok szakmai befektetői 2000. áprilisában. 

A társaságok szakmai befektetői 
2000. április 

BUDAPESTI 
ERŐMŰ Rt. 

itVO - FORTUM- TOMEN ~ 88% 

RWE Energie A G - En BW A G 

>50% >S0% -71% 

DUNAMENTI 
ERÖMÜ Rt. 

Powerfin S.A. - Tractabel -72%J 

5* Kunm 0 S»irtk J*lwti« 

Forrás: MVM Rt. 

A Tiszai Erőmű Rt. privatizációjára 1997 nyarán került sor. A vállalatban 81 

%-os tulajdont szerzett az amerikai AES Summit Generation Limitid, amely 60 %-os 

árfolyamon vásárolta meg a mintegy 28 milliárd forintnyi részvénycsomagot. (A priva-
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tizációs szerződés részeként az AES vállalta, hogy 125 millió dollárért felújítja a Tiszá

ik erőmű blokkjait. Továbbá tervezte, hogy a Borsodi Erőmű területén egy új 165 MW-

os energiatermelő egységet épít.) 

1997. végén ismét napirendre került a három dunántúli szenes erőmű eladása. A 

Pécsi Erőmű Rt-ben meglévő állami tulajdont - az ÁPV Rt. 38,6 %-át, és az M V M Rt. 

43,8 %-át - az amerikai Croesus Central European Co., és az erőműtársaság menedzs

mentjét tömörítő 5V Vagyonkezelő Kft. által alkotott konzorcium szerezte meg. 

A Bakonyi Erőmű Rt. részvényeinek az 50 % plusz egy szavazatnyi része ma

gyar befektető kezében került. Az erőművállalatot két magyar tulajdonú vállalat, az 

Euroinvest és a Transelektro által alapított konzorcium vásárolta meg. A Vértesi Erő

mű Rt. magánosítása ekkor sem sikerült, továbbra is állami tulajdonban működött. 

A magánosítás során tőkeerős multinacionális világcégek jelentek meg a magyar 

energiapiacon. Többségük hosszú távú célokkal, tartós piaci részvétel szándékával érke

zett hazánkba. A kilencvenes években jellemző folyamat volt az európai energiapiacon 

a koncentráció, vállalatfelvásárlások illetve a vállalatok egyesülése, összefogása. Ez a 

folyamat „elérte" Magyarországot is. Európában várhatóan a jövőben csak hat-nyolc 

nagyvállalat maradhat talpon. Ilyen lehet például a hazánkban is érdekelt német RWE, 

Bayernwerk vagy a francia EdF. 

Az energetikai vállalkozások koncentrálódása is megindult Magyarországon. 

(Például azonos kézbe került területi áramszolgáltatók, erőművállalatok összevonása, 

integrációja, a költségek csökkentése érdekében). A külföldi tulajdonosok így is igye

keznek felkészülni a liberalizált energiapiacra, ahol a szolgáltatóknak illetve termelők

nek olcsóbb árakkal kell majd versenyezniük a fogyasztók megnyeréséért. (Egy liberali

zált energiapiacon nem válik majd el élesen egymástól a termelő, illetve a szolgáltató 

fogalma, hiszen elvileg bárki bárkinek adhat majd el energiát.) 

A német RWE „állásokat" szerzett két egymáshoz közeli szolgáltatóban az 

ÉMÁSZ Rt-ben, és az ELMÜ Rt-ben. Várható ezeknek valamilyen szintű összekapcso

lása, integrációja. Az RWE megvásárolta a Mátrai Erőmű Rt-t, így az előbb említett 

szolgáltatók várhatóan a közeli visontai erőműtől szerzik majd be az elektromos energi

át az energiapiac liberalizációja után. A Bayernwerk vált meghatározóvá Dunántúli 

áramellátásában azzal, hogy részesedést vásárolt az Észak-Dunántúlon tevékenykedő 

ÉDÁSZ Rt-ben, és a dél-dunántúli DÉDÁSZ Rt-ben, de az Alföldön működő TITÁSZ 

Rt-ben is. A Bayernwerk is készül a jövőre, hiszen debreceni telepén egy új 110 MW-os 

erőmüvet épített. Az EdF szerezte meg az ÉDÁSZ Rt. illetve a dél-alföldi DÉMÁSZ Rt 
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részvényeinek nagy részét. A francia társaság 2000 decemberében megvásárolta a Bu

dapesti Erőmű Rt. vállalat részvényeinek többségét is. Az EdF ezzel már nem csak az 

áramszolgáltatásban, hanem a villamosenergia- és hőtermelésben is jelentős súlyt szer

zett a magyar energiapiacon. (Az akvizícióval a társaság megduplázva befektetéseit, és 

a legjelentősebb francia befektetővé vált hazánkban.) 

29. ábra: A villamosenergia-ipar tulajdonosi szerkezete (2000) 
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Forrás: MVM Rt. 

A számtalan szempont, feltétel miatt a villamosenergia-szektor vállalatainak pri

vatizációját - gazdaságossági szempontból - meglehetősen nehéz értékelni. Erre a célra 

gyakran alkalmazott multiplikátor a vételár aránya a forgalomhoz. Az értékelés elvégzé

sét azonban nehezíti, hogy nem minden tranzakció adatai ismertek, azaz a vételárat az 

üzleti partnerek gyakran nem hozzák nyilvánosságra. Az 1995-ben a tranzakciók átlagos 

multiplikátora 1,69 volt. Az összehasonlításként érdemes megtekinteni néhány más ál

lamban a villamosenergia-ipari társaságok privatizációját jellemző átlagos multiplikátor 

értékeket az 1995-ös évből. Svédországban az átlagos multiplikátor 2,54 volt, az USA-
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ban 2,52, Ausztráliában 2,43, de Nagy-Britanniában „csak" 1,43, és Németországban 

1,36 volt. Figyelemre méltó magyar szempontból a német mutató. Itt elsősorban a volt 

NDK területén működő áramszolgáltató társaságokat adták magánkézbe, kedvezőtle

nebb pénzügyi eredménnyel, mint Magyarországon. 4 6 

6. 2. 3. Privatizáció a szénhidrogén-szektorban 

A 1991-ben a rendszerváltozás után az 1967-ben létrejött Országos Kőolaj- és 

Gázipari Tröszt (OKGT), és a regionális gázszolgáltatók független társaságokká váltak. 

Az 1993-as év folyamán a szolgáltatóvállalatok átalakultak részvénytársasággá. A ki

lencvenes évek elején az Állami Vagyonügynökség ugyan kísérletet tett a privatizáció

ra, azonban a kiírt pályázatot - jogi és gazdasági problémák miatt - visszavonták. 

1995 utolsó hónapjaiban - a villamosenergetikai társaságok magánosításával egy 

időben - zajlott le a gázszolgáltatók privatizációja. Az ÁPV Rt. eladta a társaságok 50 

% + l szavazatnak megfelelő részvénycsomagját, de kezében maradt egy-egy darab spe

ciális jogokat biztosító, „szavazatelsőbbségi" (ún. „aranyrészvény") és a részvények 

kisebb része. A magyar gázszolgáltató társaságokban jelentős nyugat-európai - olasz, 

német, francia - szakmai befektetők szereztek többségi tulajdont. 

A társaságok privatizációja pénzügyileg sikeresnek mondható. A külföldi befek

tetők együttesen csaknem 460 millió dollárt fizettek ki a részesedésekért, és mintegy 26 

millió dollár értékben további beruházásra, elsősorban a hálózat korszerűsítésére köte

lezték el magukat. (A privatizációt bonyolította, hogy a jogszabályok mintegy 50 %-os 

részesedést „ígértek" a társaságokból a települési önkormányzatoknak a korábbi saját és 

lakossági erőből végrehajtott hálózatfejlesztésük fejében.) 

A külföldi vállalatok érdeklődésének hátterében több kedvező körülmény ját

szott szerepet. Magyarországon a kilencvenes években egyre kedvezőbbé vált a beruhá

zási légkör. Az energiaszektorban törvényi úton létrejöttek azok a rendszerek, melyek 

hasonlóan működnek, és összemérhetőek a nyugat-európai struktúrákkal. Hazánkban 

folyamatosan emelkedett a földgázfogyasztás, amit az energiapolitika is ösztönzött. A 

kilencvenes években Magyarországon jelentős ütemben növekedett a vezetékesgáz

szolgáltatásba bekapcsolt fogyasztók illetve települések száma, ami biztos piacot jelen

tett a befektetőknek. A gázelosztó- és vezetékhálózat nagy része fiatal volt, és a régeb-

Energiahírek: Privatizációs összehasonlítás a villamosenergia-iparban. 
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bieket is a nyolcvanas években olyan technológiával fejlesztették, amely révén a hálózat 

magas színvonalú volt, és megfelelt az európai elvárásoknak. így az új tulajdonosoknak 

nem kellett az infrastruktúra felújításával kezdeniük tevékenységüket. Az ország föld

gázellátása külső (orosz) forrásokból hosszú távon biztosnak tűnt. 

A privatizáció során két regionális szolgáltató vállalatot is a francia Gaz de 

France vásárolt meg. Az egyik a Dél-alföldi Gázszolgáltató Részvénytársaság 

(DÉGÁZ Rt.), amelynek jellemzője, hogy a szolgáltatási területén az országos átlagnál 

jóval nagyobb az ellátásba bekapcsolt települések és háztartások aránya. Ugyanakkor az 

Észak-dunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság (ÉGÁZ Rt.), az ország azon terü

letén szolgáltat, amely a legkevésbé ellátott vezetékes gázzal. 1995 óta e szolgáltatók 

csak a működési engedélyükben szereplő településeken élveznek monopolhelyzetet, az 

ellátatlan területek megszerzéséért a társaságoknak versenyezniük kell egymással. 

30. ábra: Gázszolgáltatók elhelyezkedése és külföldi tulajdonosai (2000) 

A g á z s z o l g á l t a t ó k kü l fö ld i r é s z t u l a j d o n o s a i 
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Forrás: Magyar Energia Hivatal 

A Fővárosi Gázművek Részvénytársaság magánosítása eltért a vidéki gáz

szolgáltatókétól. A privatizációs tendert 1995. nyarán írta ki a tulajdonos Fővárosi Ön

kormányzat, de a többi gázszolgáltató társaságéval egyidejűleg történt meg a győztes 

kihirdetése. A társaságban a nyertes német VEW Energie és a Ruhrgas alkotta konzor-
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cium nem szerzett többségi tulajdont. (Később a főváros további 8 %-os részvénycso

magot értékesített a konzorcium részére). A Fővárosi Gázmüvek a legnagyobb gázszol

gáltató Magyarországon, az országos felhasználás körülbelül 20-25 %-át értékesíti 

évente. Budapest energiaigényének kielégítésében ráadásul az országos átlagnál is na

gyobb a jelentősége a földgáznak. Az éves primer energiafogyasztás a fővárosban kö

rülbelül 200 PJ, amiből 85 PJ-t biztosít a földgáz.47 

Az új tulajdonosnak nem kellett a hálózat extenzív fejlesztésére és korszerűsítésére 

nagy beruházásokat végrehajtani. A budapesti gázhálózat 57 %-a tíz évnél fiata

labb, és az 1971 és 1988 közötti nagy fejlesztések révén a hálózat közel 60 %-a 

korszerű műanyagvezeték. Kialakult egy megközel í tő leg végleges állapot, j e len tős 

növekedés a vezetékesgáz-értékesí tésben nem várható. A társaság azonban túllépte 

a főváros közigazgatási határát, és egyre fontosabb szerepet tölt be az agglomeráció 

ellátásában. A fogyasztószám növekedése a kilencvenes évek közepén az agglome

rációban bekapcsolt településeken realizálódott. 

Dél-dunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaságot (DDGÁZ Rt.) ugyancsak a 

VEW Energie és a Ruhrgas konzorciuma vette meg. A DDGÁZ elsősorban Baranya, 

Tolna és Fejér megyékben végez gázszolgáltatást. Az 1998-as esztendő elején 212 önál

ló és 18 közigazgatásilag kapcsolt településen, 209 585 fogyasztónak értékesített ener

giát 5 820 kilométer gázvezetéken. A DDGÁZ szolgáltatási területén az országos átlag

nál alacsonyabbak az ellátottsági mutatók, annak ellenére, hogy a vállalat fejlődése 

1990 és 1995 között dinamikus volt. A fogyasztók száma körülbelül 57 %-kal, mintegy 

hetvenezerrel emelkedett, 54-ről 165-re növekedett a bekapcsolt települések száma, kö

rülbelül egyharmadával nőtt az értékesített gáz mennyisége. A fejlesztés lendülete a pri

vatizáció után is megmaradt. 1997-ben a vállalat történetének a legnagyobb beruházási 

programja valósult meg, több mint 5 milliárd forintot költve a fejlesztésekre. 

A Tiszántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság (T1GÁZ Rt.) részvényeinek a 

többségét az olasz Italgas és a SNAM konzorciuma nyerte el. A TIGÁZ Rt. területileg 

hazánk legnagyobb gázszolgáltatója, az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon látja 

el vezetékes gázzal a fogyasztókat. A tulajdonosváltás idején a magyar települések 51 

%-át, a hazai vezetékes gázt fogyasztók 46 %-át látta el a társaság. A társaság szolgálta

tási területén a potenciális fogyasztók 66 %-át 1995-ig bekapcsolták a hálózatba. Az 

140 éves a budapesti gázszolgáltatás 1856-1996. 
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olasz tulajdonos dinamikusan folytatta tovább a bekötéseket: viszonylag gyorsan növe

kedett a fogyasztók száma Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében (29. ábra). 

A multinacionális cégek uralta regionális gázszolgáltatók mellett a kilencvenes 

években, új szolgáltatók is megjelentek. Ilyen a Borsod észak-keleti részén működő 

ZAB-Gáz, illetve a Záhony térségében működő WAV-Gáz. 

A piacgazdasági struktúrák kialakulása a probánbután-üzletág terén is megtörtént. 

Öt nemzetközileg is igen jelentős vállalat jelent meg a piacon. A legnagyobb vál

lalkozás ezen a téren a Prímagáz. Mellette a francia Total, a brit-holland Shell, a 

brit British Petroleum, sőt a magyar Mol Rt. is beszállt a versenybe. A PB-üzletág 

versenyképességét a vezetékes gázzal szemben rontotta, hogy amíg az utóbbi ható

sági áras volt - és az állam alacsonyan tartott az árakat - a kilencvenes években, 

addig a palackos (tartályos) gáz nem. Ez a versenyelőny különösen az évtized ele

jén lett szembeötlő, amikora nemzetközi földgázárak jelentősen emelkedtek. 

A Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság (MOL Rt.) Közép-Európa 

egyik vezető integrált olaj- és gázipari csoportja, egyúttal - nettó árbevétele alapján -

hazánk legnagyobb vállalata. A társaság számos területen monopoljogokkal illetve lehe

tőségekkel rendelkezik az energiaszektorban. A MOL folytat Magyarországon kőolaj-

és földgázkutatást illetve kitermelést, egyedül rendelkezik a teljes hazai finomító

kapacitással. Tevékenységéhez tartozik a kőolaj szállítása és tárolása, illetve ennek kis-

és nagykereskedelme. A MOL Rt. a kizárólagos szállítója és nagykereskedelmi forgal

mazója a földgáznak, és egyedüli joga van a földgázimportra. 

A széttagolt magyar kőolajipar 1957-ben egységes szervezetbe tömörült, és létre

jött a Kőolajipari Tröszt, melyhez 1960-ban a gázipar is csatlakozott. Neve ettől 

kezdődően lett Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT). A rendszerváltás 

után a MOL Rt. a magyar állam tulajdonában lévő OKGT kilenc olaj- és gázipari 

tagvállalatának összevonásával alakult részvénytársasággá. 

A kilencvenes években megtörtént a társaság magánosítása. Az 1995-ös privati

zációs törvény a MOL esetében a tartós állami tulajdonhányad mértékét 25%+l szava

zatban határozta. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (APV Rt.) a Kormány 

döntése értelmében jogosulttá vált a tartós állami tulajdonhányad feletti részt tőkepiaci 

úton, összetett részvényértékesítések útján elidegeníteni. 
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A részvények nagy részét az ÁPV Rt. három tranzakció keretében 1995 novem

ber-decemberében, 1997 májusában és 1998 márciusában ajánlotta fel megvételre. 

1995. októberében az APV Rt. által lejegyzésre került egy különleges jogokat biztosító 

szavazatelsőbbségi részvény (aranyrészvény), mely egyes stratégiai kérdésekben vétó

jogot, illetve többlet szavazati jogot biztosít a magyar állam számára. A MOL Rt. rész

vényeinek 52,8 %-a 2000. december 31-én külföldi befektetők kezében volt.4 l i 

A MOL a hazai gázpiacon igyekezett biztosítani pozícióit. Ezt a célt szolgálta, 

hogy a TVK-ban 2000-ben a MOL lett a legnagyobb tulajdonos. Gázalapú erőmű

építésekben lett a vállalat partner például az Algyőn, Iharosberényben vagy a kazincbar

cikai ipari erőmű beruházásánál. A társaság a kilencvenes évek második felében jelen

tős kisebbségi részesedésre tett szert néhány szolgáltatóban is: ÉDÁSZ Rt-ben, ÉGÁZ 

Rt-ben illetve a DDGÁZ Rt-ben, és több kisebb regionális gázszolgáltatóban. 

6. 3. Az erőműtársaságok helyzete a kilencvenes évek végén 

A Bakonyi Erőmű Rt. 1992. január l-jén a Bakonyi Hőerőmű Vállalat átalakí

tásával jött létre. A korszerűtlen szenes erőműveket működtető társaság privatizálása 

1997-ig sikertelen volt. A vállalat tulajdonában két erőmű - Ajka, Inota - és a bánya

erőmű integráció keretében a társasághoz került - négy bánya volt található. Az erőmű

vek az ország energiaszükségletének csak néhány százalékát biztosítják, de ellátják hő

energiával a közelben lévő ipari és kommunális létesítményeket. Az erőmüvek jelentő

ségét növeli, hogy az ország egyik legdinamikusabban fejlődő régiójában vannak, ahol 

folyamatosan növekszik az áramszükséglet.4 9 Emiatt és a 2004 után életbe lépő környe

zetvédelmi előírások miatt hasznos lenne az erőmű korszerűsítése. 

A társaság jövőbeni működésének biztosítása érdekében elhatározták, hogy a 

meg lévő infrastruktúrára és a balinkai barnaszénre alapozva 1999-ben Inotán elkezdik 

egy fluidtüzelésű, környezetbarát 150 MW kapacitású blokk építését. A Kormány által 

1999 júliusában elfogadott Középtávú Erőmű Létesítési Terv azonban nem támogatta az 

Inotai Erőmű hosszú távú áramvásárlási szerződésének megkötését. (A Kormány ugyan 

egyetértett a hőszolgáltató széntüzelésű erőmüvek hosszú távú áramvásárlási szerződé

seivel azonban csak a hőszolgáltatási kötelezettség mértékéig, illetve a versenyképes 

Magyar Olaj- és Gázipari Társaság: Éves jelentés 2000. 

BOHOCZK.Y FERENC: Erőmű magyar tulajdonban. 
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hőszolgáltatás megvalósításáig való meghosszabbításával). A döntésre hivatkozva az 

M V M Rt. felmondta a korábban megkötött hosszú távú áramszerződést, amelyre ala

pozta a széntüzelésű erőmű működtetését a Bakonyi Erőmű. Ezzel a beruházás megtérü

lése veszélybe került, és a társaság sorsa is bizonytalanná vált. Valószínű, hogy 2004 

után nem csak az inotai illetve az ajkai erőműveket kell bezárni, de a balinkai bányát is. 

Kérdéses, hogy a jövőben, hogyan oldható meg gazdaságosan a városi hőszolgáltatás 

illetve a legnagyobb hőfogyasztó, az Ajkai Timföldgyár ellátása. 

A Budapesti Erőmű Rt. 1991 végén jött létre a Budapesti Hőerőmű Vállalat 

jogutódjaként, több mint 2600 MW hő- és villamos energia beépített teljesítményével az 

ország legnagyobb kogenerációs kapacitásával rendelkezik. A társasághoz a fővárosban 

hat erőmű tartozik. A létesítmények mintegy 137 ezer lakásnak, és körülbelül ezer kö

zület számára biztosítanak hőenergiát (1999). Ez azt jelenti, hogy a fővárosi távhő mint

egy 70 %-át a társaság adja. A vállalat a kilencvenes évek folyamán kapacitásnövelő 

illetve korszerűsítő beruházásokat folytatott (például: Kelenföld, Újpest). Az erőmű 

eredményesen szerepelt az M V M Rt. által meghirdetett kapacitástenderen, melynek ré

vén egy új földgázalapú erőmű építését kezdhette meg Kispesten. Ennek áramtermelő 

teljesítménye 110 MW, még hőenergiatermelő-kapacitása 120 MW lesz. Az új erőmű 

várhatósan 2004-ben kezdi meg működését. (A 2000-es földgázárakat alapul véve kilo

wattóránként mintegy 10,4 forintért fogja előállítani a villamos energiát.) 

A Csepeli Erőmű Rt. gyártelepén már 1892-től működött erőmű, a hetvenes 

évekig széntüzeléssel, majd 1972-től földgázt illetve fűtőolajat eltüzelve. Az erőműben 

termelt villamos energiát illetve gőzt a lakosság és a Csepel Müvek használta fel. A ki

bocsátott szennyezőanyagok mennyisége gyakran túllépte a határértéket, jelentősen ter

helve a főváros amúgy sem tiszta levegőjét. A társaságot az angol PowerGen vásárolta 

meg. A kilencvenes évek végén egy új kombinált ciklusú gázturbinás erőmű épült, mely 

389 MW villamos energiát és 125 megawatt hőenergiát képes előállítani. Az 1998 júni

usában megkezdődött beruházás 260 millió dolláros költséggel valósult meg. Az erőmű 

50-55 %-os hatásfokával hazánk egyik legkorszerűbb erőműve, a hazai 

villamosenergia-felhasználás 7-9 %-át képes fedezni. (Az áramtermelésen kívül mint

egy 21 ezer lakást és a környék ipari üzemeit látja el hőenergiával.) Az erőmű működé

sét az M V M Rt-vel kötött hosszú távú, 20 éves áramvásárlási szerződés biztosítja. 2000. 

februárjában feszültség alá helyezték azt a vezetékszakaszt, melyen át a társaság továb

bítja az áramot. 2001-ben a Csepeli Erőmű Rt-t az amerikai NRG Energy vállalat vásá

rolta meg, a PowerGen kivonult a magyar piacról. 
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A hatvanas évek iparosítási folyamatában kiemelt szerepet kapott a hazai szén

hidrogénipar fejlesztése. Százhalombattán lehetőség volt a két egymás melletti nagy

üzem kooperációjára, miszerint az épülő finomító energiaigényét egy új erőmű biztosít

hatja, és így megoldható a finomító maradéktermékeinek és fűtőolajának a felhasználása 

is. Ennek jegyében létesült a százhalombattai Dunamenti Erőmű első négy egysége. 

Az első blokkot 1963-ban helyezték üzembe. A hatvanas években lehetőség nyílott a 

szovjet földgázimportra, így a kazánokat fokozatosan alkalmassá tették alternatív olaj

gáz felhasználásra. Az első négy magyar egységet három darab, egyenként 150 MW 

kapacitású szovjet gyártmányú blokk beépítése követte, melyek közül az utolsó 1968-

ban kezdte meg működését. Ezek a maguk idejében Magyarországon a legnagyobb tel

jesítményű erőművi egységek voltak. A további bővítés 1973-ban vette kezdetét. Ebben 

az esztendőben indult be az első 215 MW-os egység, melyet további öt blokk követett. 

Az 1980-as években vetődött fel a legöregebb négy blokk pótlása kombinált cik

lusú gázalapú blokkokkal. Napjainkban ezek látják el a finomítót hőenergiával. A Gl-es 

üzemrészt 1994-ben adták át, még a G2-t 1998-ban összesen 386 MW beépített villa

mos teljesítménnyel.5 0 

A társaság három projekttel indult az M V M Rt. által kiírt kapacitástenderen, egy 

200 MW-os kombinált ciklusú, egy 200 MW-os petrolkoksz tüzelésű illetve egy 450 

MW-os importszenet felhasználó egységgel. Bár a pályázatok az első fordulón túljutot

tak, végül egyik sem nyert.51 

A Mátrai Erőmű Rt. működteti a visontai erőmüvet, amelyben három 200 

MW-os és kettő 100 MW-os - összesen 800 MW - teljesítmény volt beépítve 1998-ban. 

Az erőmű ország elektromosenergia-igényének körülbelül 10-13%-át biztosítja évente. 

Magyarország negyedik legjelentősebb, de legnagyobb széntüzelésű erőmüve, hazai 

energiahordozóból, lignitből állítja elő a villamos energiát, amelyet a társaság saját bá

nyáiban külfejtéses technológiával termel ki. 

A jelenleg működő külszíni bányák közül a visontai (egykori nevén Thorez bánya) 

1964-ben, a bükkábrányi 1985-ben kezdte meg a működését. A Visonta térségében 

található lignitmezőre alapozva a mai Mátrai Erőmű (korábban Gyöngyösi Hőerő

mű Vállalat, majd 1967-től Gagarin Hőerőmű Vállalat) blokkjait 1969 és 1972 kö

zött építették. 

5 0 ETV-Erőterv - Éves Tájékoztató 1998. 
5 1 Dunamenti Erőmű Részvénytársaság éves jelentése 1997. 
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A vállalat 1992. január l-jétől részvénytársasági formában működik, neve: Mát

rai Erőmű Részvénytársaság. 1993. április l-jétől végrehajtásra került a Mátraaljai 

Szénbányák és a Mátrai Erőmű Rt. tulajdonosi és szervezeti integrációja. Az összevo

nással létrejött vertikum elnevezése továbbra is: Mátrai Erőmű Részvénytársaság. 

A folyamatos korszerűsítések és fejlesztések mellett kiemelkedik az 1986 és 

1992 között megvalósult rekonstrukciós program, amely megalapozta a későbbi élettar

tam növelő beruházásokat. Az üzemeltetési engedély 2005 utáni meghosszabbítása csak 

akkor volt várható, ha az erőműben füstgáz-kéntelenítő berendezés épül. 1998 és 2000 

között - a közeli lignitvagyonra alapozva - teljesítmény- és élettartam növelő felújítá

sokat hajtottak végre, illetve ehhez kapcsoltan környezetvédelmi beruházásokat végez

tek: füstgáz-kéntelenítő berendezés épült, és a szénellátást biztosító bányászati fejleszté

sek is megvalósultak. Az erőmű 200 MW-os egységeinek műszaki állapota lehetőséget 

adott arra, hogy a megújító (retrofit) munkák elvégzésével a blokkok bruttó teljesítmé

nye egyenként 212 MW-ra növekedjen, élettartamuk pedig 2015-ig meghosszabodjon. 

A társaság jelentős lignittartalékokkal rendelkezik. A karácsondi előfordulás kö

zel 90 millió, a kápolnai 72 millió, a bükkábrányi 417 millió tonna lignitet tartalmaz, 

így az áramtermelés számára évtizedekig biztosított a közeli tüzelőanyag. A társaság is 

ebben bízott, amikor pályázott az M V M Rt. által meghirdetett kapacitástenderen. A 

Bükkábrányba tervezett két 500 MW-os lignitalapú blokk felépítése azonban nem ka

pott támogatást. A Mátra-II. projekt szerint a bükkábrányi külfejtés jelentős bővítése 

adta volna a lignitet az új erőművi egységeknek. 5 2 Az 1000 MW-os erőmű tüzelőanyag

ellátását a közeli lignitmező 40 évig képes lett volna biztosítani. 

Az Észak-Magyarországon" előforduló lignitvagyon geológiai, minőségi para

méterei jól ismertek. Hazánknak más nagy mennyiségű energetikai nyersanyaga nincs, 

ezért célszerűnek tűnik ennek az ásványvagyonnak a hasznosítása. Egy lignitbázison 

épített erőmű előnye, hogy hazai tüzelőanyagot felhasználva csökkentette volna az or

szág kiszolgáltatottságát az energiaimport terén. Új munkahelyek is születhettek volna a 

munkanélküliséggel sújtott észak-magyarországi régióban. 

2005 után várható, hogy az áramigények növekedése miatt, Magyarországon új 

erőmű épül. Megfontolás tárgya, hogy a kiegyensúlyozottabb energiaszerkezet érdeké

ben, a hazánkban nagy mennyiségben rendelkezésre álló lignit legyen az új létesítmény 

5 2 Mátrai Erőmű Rt: Villamos energia-hazai alapanyagból. 
5 3 Az észak-magyarországi lignitvagyon fő előfordulási helye a Cserhát-Mátra-Bükkalja összefüggő lig
nitvonulat, Aszód és Galgamácsa térségétől a Sajó vonaláig. 
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tüzelőanyaga. A társaság jövőbeni szerepét biztosíthatja, hogy a társaság német tulajdo

nosának kezében van az ÉMÁSZ Rt. és az ELMÜ Rt. is, így várható, hogy a liberalizált 

hazai árampiacon biztos vásárlója lesz a mátrai erőműben termelt áramnak. 

Pécsi Erőmű Rt. (Pannonpower Rt.) jogelődje a Pécsi Hőerőmű Vállalat volt, 

1991. december 31-én alakult át részvénytársasággá. Az erőmű-bánya integrációval 

1993. április l-jétől a társaság tulajdonába kerültek a felszámolás alatt álló Mecseki 

Szénbányák még működőképesnek ítélt egységei: a mélyművelésű Zobák-akna és 

Pécsbánya külfejtés. A társaság Pécs közel 30 ezer lakását, több száz közületi és ipari 

fogyasztóját látja el évi mintegy 2500 TJ hővel (1999). A hőszolgáltatás fejlődése elle

nére a villamosenergia-termelés volt (a remények szerint lesz is) az erőmű termelésének 

meghatározó eleme. A kilencvenes évek második felében a felhasznált tüzelőhő két

harmadát erre fordították. 

Az 1983-1992 között lezajlott rekonstrukció az erőmű kapacitásának növelését, 

technológiai és környezetvédelmi korszerűsítését tűzte ki célul. (A rekonstrukciót ösz

tönözte a mecseki szénbányászat akkori fejlesztési terve, a liász program.) Ennek során 

azonban a kitűzött célokat nem érték el. A tervezett 6 blokk helyett 4 épült, és az újjáé

pített berendezések műszaki színvonalának emelése is csak korlátozottan valósult meg. 

Ennek alapvető oka a liász program teljes összeomlása, illetve a rendelkezésre álló 

pénzügyi források szűk volta. Ezzel együtt a rekonstrukció részben eredményesnek 

mondható, mert 190 MW villamos és 341 MW hőteljesítményt üzemeltethetett tovább a 

társaság javul t az erőmű hatásfoka, és csökkent a káros anyagok kibocsátása. 

A Pécsi Erőmű sikertelenül vett részt az M V M Rt. által meghirdetett kapacitás

pályázaton. A társaság egy 160 MW villamos teljesítményű fluidtüzelésű blokkot szere

tett volna építeni. Az új erőmű fütőanyagigényének felét import szenekből, másik felét a 

mecseki szén felhasználásával tervezték kielégíteni. Ehhez szükséges lett volna, hogy új 

külszíni bányát nyissanak Pécs közelében, ami 15 esztendőn át biztosíthatta volna a fű

tőanyagot az erőmű számára. A társaság új jövőképet dolgozott ki , amely figyelembe 

vette az időközben kialakított kormányzati szintű új energetikai koncepciót. 

A Pécsi Erőmű Rt. a jövőt a földgázalapú áramtermeléssel tervezi. 2001 első fe

lében a hatósági engedélyek beszerzésével megindult egy új erőmű beruházásának az 

előkészítése. Az új blokkok a tervek szerint 2004-ben állnának üzembe, ekkor várhatóan 

befejeződik a Mecsekben a külfejtéses széntermelés is. (A mélyművelésű széntermelés 

2000-ben befejeződött. Ekkor zárták be Zobák-aknát). A blokkok teljesítményéről még 

nincsen végleges döntés, de azt nem csak az igények határozzák meg, hanem az is, hogy 
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a Dél-Dunántúlt csak kis kapacitású gázvezetékek látják el, ami behatárolja - egyelőre -

a gázturbinák teljesítményét. 

Az utolsó mecseki mélyművelésű bánya bezárást követően a Pécsi Erőmű Rt. a 

gázüzemű blokkok beindításáig külfejtési és importszénnel biztosítja az erőmű működé

sét. A társaság szerződést kötött egy külső szállítóval, amely orosz illetve lengyel for

rásból ígérte fedezni az erőmű tüzelőanyag-igényét. A megállapodás - a földgáztüzelésű 

blokkok üzembe helyezéséig - érvényes. Az orosz - az Urálon túli - szén ára körülbelül 

megegyezik a külfejtéses mecseki szén árával, azaz jóval olcsóbb, mint a korábbi 

zobáki felszínre hozott fűtőanyag. Fűtőértéke duplája a mecseki szénének és környezet

védelmi mutatói is kedvezőbbek. (Az orosz energiahordozó kéntartalma 0,5 %, szemben 

a mecseki 1,6-1,7 százalékával.) 

A Tiszai Erőmű működteti a több, mint 40 éves tiszapalkonyai széntüzelésű, és 

a tiszaújvárosi Tisza-II. szénhidrogén-alapú erőműveket. A társaság többségi tulajdono

sa a Borsodi Energetikai Kft-nek, melynek tulajdonában van a kazincbarcikai Borsodi 

Hőerőmű, és a hozzátartozó lyukóbányai szénbánya. Ez látja el fűtőanyaggal a kazinc

barcikai és a tiszapalkonyai erőmüveket. 5 4 A vállalat tevékenységét a kilencvenes évek

ben alapvetően meghatározta, hogy a tiszapalkonyai és a kazincbarcikai erőmüveket 

2003-ban leállítják. Ezzel tulajdonképpen „megpecsételődik" az ország egyik legna

gyobb bányájának, Lyukóbányának a sorsa is. A Tiszai Erőmű 1999-től AES-Tisza 

Erőmű Kft néven működik, amelyet 2000. május l-jétől csak a Tisza-II. Erőmű, alkotja. 

A Tisza I I . Hőerőmű a kor legkorszerűbb technológiájával 1972-1978 között 

épült 860 MW teljesítménnyel, mellyel Magyarország egyik legnagyobb erőmüve. A 

nagy mennyiségű hütővízszükséglet miatt épült a Tisza partjára. Az erőműben 4 db 215 

MW-os blokk működik, melyek tüzelőanyaga elsődlegesen földgáz, illetve alacsony 

fűtőértékű magas inerttartalmú földgáz és a gázszolgáltatás szünetelése esetén fűtőolaj. 

A földgáz egy 800 mm átmérőjű vezetéken, még a fűtőolaj a MOL Rt. Tiszai Finomító

jának területén lévő tartályokból csővezetéken érkezik a Tisza I I . Erőműbe. Az erőmű -

mely már nem felel meg a kor környezetvédelmi előírásainak - egyelőre felújításra vár. 

A magánosítás során a rekonstrukcióra az amerikai tulajdonos kötelezettséget vállalt -

így növelve a blokkok hasznos élettartamát 20 évvel - azonban úgy, hogy az M V M Rt. 

hosszú távú áramvásárlási szerződést köt vele, biztosítva ezzel a beruházás megtérülé-

AES Tiszai Erőmű Részvénytársaság: Éves tájékoztató 1998. 
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sét. Ettől azonban az M V M Rt. 1999-ben elállt, így a korszerűsítés, és ezzel együtt az 

erőmű jövőbeni működése kérdésessé vált. 

Az AES azt is vállalta, hogy a Borsodi Erőmű jelenlegi telephelyén, Kazincbar

cikán felépít egy korszerű, cirko-fluidágyas 165 MW-os széntüzelésű egységet. Ez vál

totta volna fel a tervek szerint az ezredfordulóig működő, elavult technológiával dolgo

zó széntüzelésű erőművet. Ez a megoldás segíthette volna a borsodi szénbányászat (cél

szerű mértékig történő) fenntartását is. 

1998-ban a társaság indult az erőműtenderen, azonban a Borsodi Erőmű felújítá

si tervét az M V M nem fogadta el. Sikeres volt viszont a társaság másik pályázata, 

amely szerint a tiszapalkonyai telepén egy új földgáz-tüzelésű erőmű épülhet. Ennek az 

erőműnek a megépülése azért kétséges, mert a társaság külföldről szerette volna besze

rezni a földgázt, azonban ezt a magyar törvények nem teszik lehetővé. 

Az AES 1997-ben megvásárolta a mátraszelei Nógrádszén Kft-t, mely jelenleg a 

kazár-székvölgypusztai külfejtést üzemelteti. (Nógrád megyében 1992. január 1-

jén bezárták a mélyművelésű barnakőszén-bányákat.) Az volt az elképzelés, hogy a 

nógrádi szenek az AES széntüzelésű hőerőműveiben kerülnek majd felhasználva. 

Ebben az esetben az új tulajdonos bővítette volna a kitermelést Nógrádban, több 

száz munkahelyet teremtve, fenntartva így a nógrádi szénbányászatot. 

A Vértesi Erőmű Részvénytársaság fő tulajdonosa az M V M Rt., hiszen magá

nosítása többszöri próbálkozásra sem sikerült. Három erőművet működtetett - a 

bánhidait, az oroszlányit és a tatabányait - összesen 373,4 MW beépített teljesítménnyel 

(1999). Az erőmű-bánya integráció következtében a társaságnál három mélyművelésű 

bánya és egy külfejtés termelt szenet, a három erőmű számára. (1999-ben a termelt 2540 

kilótonnából, Márkushegy 1500 kilótonna, Mány 620 kilótonna, XX. akna 405 kilóton

na, a külfejtés 13 kilótonna szenet adott). A társaság a lencsehegyi bányában felszínre 

hozott szenet is használt. A bányák közül a Márkushegyi Aknaüzem az ország legna

gyobb és legkorszerűbb bányája, további müvelésbe vonható és gazdaságosan kitermel

hető megkutatott szénvagyonnal rendelkezik. A XX-as aknaüzemben közel 40 évi mű

ködés után, 2000. március 14-én befejeződött a termelés. 5 5 A mányi bánya a - tervek 

szerint - még 2003-ig termelhet.56 A kitermelt szénnek nagyon magas a kéntartalma, 

5 5 Befejeződött a termelés a XX-as Aknán - Oroszlányi Krónikás 2000. március 18. 
5 6 A XX-as bányaüzemben lemüvelték az utolsó 406-os fejtés szénvagyonát - Komárom-Esztergom Me
gyei 24 ÓRA 2000. március 20. 
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tartósan 3% fölött van. (A kilencvenes évek végén a Vértesi Erőmű fizette a legtöbb 

környezetvédelmi bírságot, éppen a magas kénkibocsátás miatt.) 

Az erőmű sorsát döntően meghatározza a múltja, az hogy szénalapú áramterme

lést végez. 2004. december 31. után a környezetvédelmi törvény levegőtisztasági mora

tóriuma csak olyan erőművet enged működni, amely kielégíti az európai uniós normá

kat. A középtávú tervekben éppen ezért, a hatékonyság növelésére, a természetet kevés

bé szennyező technológiai megújításra törekszik a vállalat. 

Az M V M Rt. 1997-ben kiírt Erőmüvi Kapacitás Pályázatán öt pályázattal indult 

a társaság, melyek közül a második fordulóban az Oroszlányi Erőmű 235 MW-os 

környezetvédelmi korszerűsítésével illetve retrofit programmal, és a Tatabányai 

Fűtőerőmű 4 x 17,8 MW-os dízelmotoros fejlesztésével volt érdekelt. 

A Vértesi Erőmű Rt. második pályázatának lényege a hő- és villamos energia 

együttes termelése, ami igen magas, 70-80%-os körfolyamati hatásfokot eredmé

nyezett volna. A tatabányai fűtőerőműnek, - amely 22 ezer lakás fűtését látja el -

ez volt az egyetlen lehetősége a továbbmüködésre. A fűtés azonban csak akkor le

het gazdaságos, ha villamosenergia-termeléssel kapcsoltan valósul meg.57 

Az erőmüvi fejlesztések bázisa saját barnaszén illetve fűtőolaj volt. A pályáza

tokban tehát nem új erőmű építése szerepelt, hanem a meglévők megújítása, megőrzése 

addig az ideig, amíg üzemeltetésük a bányák működésével összehangolva optimálisan 

megoldható. Azonban a nagy múltú oroszlányi és tatabányai energetikai régió a kapaci

tástenderen nem kapott támogatást egyik pályázatának megvalósítására sem. 

A cég a Bánhidai Erőmű élettartam-hosszabbításával és a 150 MW-os erőmű fej

lesztésével is sikertelenül pályázott. A 66,2 MW teljesítményű Bánhidai Erőmüvet, -

amely műszakilag alkalmas 2004-ig az üzemelésre - az áramvásárlási-szerződés meg

hosszabbítása nélkül 2001. december 31-én be kellett volna zárni. 1999-ban az M V M 

Rt. és a Vértesi Erőmű Rt. megállapodott, hogy az 1995-ben megkötött és 2000. decem

ber 31-ig érvényes áramvásárlási szerződést 2003 végéig meghosszabbítják. Az M V M 

szándéknyilatkozatot is tett, mely szerint 2004. december 31-ig megvásárolja a bánhidai 

erőműben megtermelt elektromos energiát, ha az versenyképes a hazai villamosenergia

rendszer más termelőihez képest. Ez a szerződés esélyt teremtett arra, hogy a Vértesi 

Erőmű Rt-ben a szénalapú áramtermelés a jövőben is fennmaradjon. A bánhidai erömü-

A Napi Gazdaság Energiamelléklete 1999. 
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vet ellátó mányi bánya egyelőre tovább termelhetett, így az Oroszlányi Erőmű kéntele

nítőjének felépítésére is megteremtődtek a pénzügyi feltételek. Ez utóbbi erőmű műkö

dése 2014-ig is kitolhatja a márkushegyi akna élettartamát. 

40. t á b l á z a t : A magyar e r ő m ű t á r s a s á g o k fontosabb adatai (2000) 

Társaság Erőművek 
Blokkok 
száma 

Teljesít
mény 
(MW) 

Tüzelőanyag 
Erőműhöz 
tartozó bá
nya (1998) 

Paksi Atomerőmű Rt. Paksi Atomerőmű 4 1851 Fűtőelem -

Borsodi Energetikai 
Kft. 

Borsodi Erőmű 

Tiszapalkonya 

9 

7 

171 

250 

Szén 

Szén 

Lyukóbánya 

AES Tiszai Erőmű Rt. Tisza-II. 4 860 Szénhidrogén -

Dunamenti Erőmű Dunamenti 12 1740 Szénhidrogén -
Rt. Dunamenti GT. 1 386 Szénhidrogén -

Mátrai Erőmű Rt. Mátrai HE. 5 836 Lignit 
Visonta, 

Bükkábrány 

Vértesi Erőmű Rt. Oroszlányi Erőmű 4 235 Szén 

XX. akna, 
Márkushegy, 

oroszlányi 
külfejtés, 

Bánhidai Erőmű 1 100 Szén Mány 

Budapesti Erőmű Rt. Budapest* 16 262 Szénhidrogén -

Pécsi Erőmű Rt. Pécsi Erőmű 5 190 Szé 

Komló, Zobák 
akna, pécsi és 
vasasi külfej

tés 

Ajkai Erőmű 6 132 Szén Ajkai bányák 

Bakonyi Erőmű Rt. Inota 

Inota GT. 

4 

3 

52 

70 

Szén 

Olaj 

Balinka 

EMA Power Dunaújváros 1 69 Szénhidrogén -
Csepel II. Erőmű Csepel 396 Szénhidrogén -

Tiszavíz Vízerőmű Kisköre 28 Vízerőmű -
Kft. Tiszalök 11,4 Vízerőmű -

Hernádvíz Vízerőmű 
Kft. 4,4 Vízerőmüvek -

Liter 1 120 szénhidrogén -
MVM Tartalékerő- L ö r j n c j , m s z é n h i d r o g é n 

müvek 
Sajószöged 1 120 szénhidrogén 

•Erőművek : kelenföldi, kőbányai , újpesti, angyalföldi, kispesti erőművek, Révész utcai Fűtőmű. 
Forrás: MVM Rt. 

A Vértesi Erőmű további sorsa tehát elképzelhetetlen a retrofit nélkül, így a tár

saság olyan előkészületeket tett a további működésre, amelyek megfelelnek a hazánk

ban is bevezetésre kerülő Uniós környezetvédelmi normáknak. 
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A döntés a társaság legnagyobb erőmüvének, a 235 MW-os Oroszlányi Erőmű

nek a korszerűsítéséről 2001 májusában született meg. Egy 18 milliárd forintos beruhá

zás keretében, a négy blokkot füstgáz-kéntelenítővel szerelik fel 2003 végéig. (Az 

Oroszlányi Erőműnek 2003. végéig van kapacitás-lekötési termelési szerződése, és 

201 l- ig működési engedélye). A korszerű berendezés beépítésével a 2004 után 2014-ig 

folytathatják a villamos energia termelését és Oroszlány város hőellátását. A társaság 

jövője szempontjából fontos lehet, hogy Oroszlány térségében jelentős energiaigénnyel 

rendelkező cégek jelentek meg, és az erőműnek nagy esélye van, hogy az energiapiac 

liberalizálását követően olcsón, közvetlenül a nagyfogyasztóknak adja el az áramot. 

A felmérések szerint a térségben jelentős mennyiségű szénvagyon található, így 

az erőmű tüzelőanyag-ellátását meg lehet oldani. A gazdaságos szénkitermelés lehető

sége a jövőben a Pusztavám és Kőhalom melletti bányaműben rejlik. Itt már 2000-ben 

elkezdődött a kitermelés. 

A tatabányai fűtőerőmű a vállalat legrégebben épült erőmüve. Kiemelkedő a sze

repe a hőenergia-termelésben, illetve a régió hőenergiával való ellátásában. A fűtőerő

mű évente 121 ezer tonna szenet, 18 ezer tonna olajat és 0,2 tonna ipari tüzelőolajat éget 

el. így évente 96 ezer MWh áramot és 1,5 PJ hőenergiát ad ki (2000). 

Az amerikai tulajdonú EMA-Power (Első Magyar-Amerikai Energiatermelő és 

Szolgáltató Kft.) 1997-ben kezdte meg működését Dunaújvárosban. A helyi erőmű pri

vatizáció révén lett a társaság a vasmű gőzkazánjainak és más energiatermelő eszközei

nek a birtokosa és üzemeltetője. Az EMA-Power szénhidrogén-alapú 69 MW-os kapaci

tású erőmüve állítja elő az ipari gőzt, szolgáltatja a turbólevegőt, villamos energiát a 

Dunaferr cégeknek, és kiszolgálja várost a táv-hőellátáshoz szükséges meleg vizet. 

6. 4. Erőműépítések a kilencvenes években 

Erőmű létesítése, korszerűsítése, bővítése terén az 1994-es Villamos Energia 

Törvény a hatásköröket differenciáltan határozta meg. Az erőmű energiahordozója kivá

lasztásának jóváhagyása 600 MW feletti kapacitásnál illetve atomerőmű létesítése or

szággyűlési, ez alatt kormányzati, 200 MW alatt pedig az ágazati miniszter hatásköre. 

A kilencvenes évek egyik legjelentősebb energetikai beruházása volt a százha

lombattai Dunamenti Erőmű Rt. bővítése. Korszerű gázturbinás kombinált ciklusú 

blokkok váltották fel az erőmű több mint, 30 esztendős blokkokat. A Gl-es üzemrészt 
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1994-ben adták át, még a G2-t 1998-ban. Az új erőmürész 386 MW beépített villamos 

teljesítménnyel és 530 t/h kiadható technológiai gőzzel hazánk legnagyobb kombinált 

ciklusú erőmüve. 5 8 (G: gázüzemű turbina, a szám a kiépítés sorrendjére utal.) 

A Budapesti Erőmű Rt. kelenföldi telepén 1995 végén fejezték be egy 150 MW-

os kombinált ciklusú gázturbina beépítését. A beruházás 28 hónapon át tartott, és értéke 

elérte a 10 milliárd forintot. A kelenföldi erőmű termelése eléri az évi 900 GWh-t. 

A brit PowerGen tulajdonában lévő Csepeli Erőmű Rt. 1998 elején kezdte meg 

az első magyarországi magánerőmü építését, ezzel 389 MW új kapacitást épített ki 260 

millió dollárért. 

A TITÁSZ Rt. debreceni telepén épült fel egy 110 MW teljesítményű erőmű, 

amely 2001-ben kezdte meg működését. (Az erőmű építését a TITASZ-t birtokló német 

tulajdonos a privatizáció során megígérte.) 

Jelentős beruházás volt 1998 és 2000 között a német RWE tulajdonában lévő 

visontai erőmű 200 MW-os egységeinek retrofitja. A kéntelenítő beépítésével párhu

zamosan folyó felújítás 36 MW (3x12 MW) új kapacitást jelentett. 

2002-ig folyamatos a paksi erőmű felújítása és biztonságnövelő programja, 

amely körülbelül 50 MW új kapacitást jelent a hazai villamosenergia-rendszerben. 

A Dél-Dunántúlon Nagykanizsa körzetében található az a földgázmező, mely 

nyersanyagot szolgáltat majd a MOL Rt. és partnere az osztrák EVN AG szándékai sze

rint megépülő 80 MW kapacitású erőműnek. Az Inke és Liszó községek közelében ki

termelhető nagy mennyiségű földgáz fűtőértéke alacsony, széndioxiddal szennyezett 

(inert), éppen ezért nem alkalmas a közvetlen felhasználásra. A gázmező készletének 

nagysága 4-4,5 milliárd m 3 , és mintegy 18 évig tarthat a kitermelés. Az Iharosberény 

mellett építendő gázturbinás erőműben tisztább földgázt kevernek majd hozzá. 1998 

áprilisában a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség megadta a szakhatósági 

engedélyt az építésre, azóta azonban „csend van" a beruházás körül. 

A MOL Rt. egy gázalapú erőmű építésének projektjében is részt vesz a belga 

Tractabellel közösen Algyő közelében. A tervezett erőmű teljesítménye 190 MW. Az új 

erőmű előnye lenne a közeli tüzelőanyag-beszerzés, illetve az, hogy a Dél-Alföldön 

nincsen jelentős áramtermelő-kapacitás, így javítaná a térség energiaellátását. 

A Borsodchem saját, kazincbarcikai telepén építteti fel azt a 46,9 MW kapaci

tású erőmüvet, amely a vállalat teljes hőenergia-szükségletét, és villamosenergia-

ETV-Erőterv - Éves Tájékoztató 1998. 
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igényének 50-60%-át elégíti majd ki. Az erőmű üzemeltetésére érdekében a 

Borsodchem Rt. közös társaságot (Borsodchem-Erőmü Kft.) alapított a Mol Rt.-vel és 

az EMASZ Rt.-vel. Az áramszolgáltató biztosítja az új vállalat szakmai hátterét, még a 

MOL Rt. fogja az erőműhöz szükséges energiahordozót szállítani.5 9 (Hasonló ipari célú 

erőmű építését fontolgatja a Magyar Alumínium (Mai) Rt. Inotán, amire akkor lehet 

igazán szükség, ha leáll az Inotai Erőmű.) 

1999 végén kezdtek el építeni a Budapesti Erőmű Rt. újpesti telepén, egy új 

földgázalapú kombinált ciklusú 110 MW-os erőmüvet. A beruházás várhatóan 2001. 

novemberére készül el, és az erőmű decemberben kezdheti meg kereskedelmi üzemet. A 

társaság a termelt áramot hosszú távú áramvásárlási szerződés keretében az MVM-nek 

fogja értékesíteni. 

A kilencvenes évek közepén a hazai energiapolitika jelentős nagyságú új áram

termelő-kapacitás megjelenésével számolt. Ekkor nem zárták ki annak lehetőségét sem. 

hogy korszerű, szenes erőmüvek épüljenek Magyarországon. A hazai energiapolitika 

irányítói úgy gondolták, hogy a hazai erőműpark igen elöregedett, ezért ezek korszerűsí

tésére illetve pótlására mindent meg kell tenni. A gazdasági válság időszakában jelentő

sen csökkent a hazai villamosenergia-igény, és arra számítottak, hogy a gazdasági nö

vekedés beindulásával emelkedni fog az energia- illetve az áramfelhasználás. 

Az Országgyűlés 1996 decemberében fogadta el a Kormány erőmű-létesítési 

tervről tett jelentését.' 0 Eszerint 2010-ig a selejtezendő erőművek pótlására, a növek

ményigény kielégítésére a tervezet szerint 3 800 MW új kapacitást kellett volna építeni 

Magyarországon. Ennek nagyobb részét az erőmű-selejtezések miatt kellett volna fel

építeni, és csak kisebb hányada lett volna szükséges a villamosenergia-felhasználás 

emelkedése miatt. A kapacitásfejlesztés összesen - 1996-os árakon - 650-750 milliárd 

forintba került volna a dokumentum szerint. Ezt 100 milliárd forinttal emelték volna a 

továbbműködő blokkok rekonstrukcióinak költségei. 

2000-ig mintegy 900 MW új kapacitás létesítését fogalmazta meg a jelentés. Az 

említett teljesítményt a következő erőművek megvalósítása jelentette: a literi, a lőrinci, 

a sajószögedi tartalékerőmüvek felépítése összesen 380 MW-tal, a Dunamenti Erőmű 

G2-es beruházása 80 MW-tal, a Csepeli Erőmű 389 MW-os új gázturbinás erőmüve. 

Valamint tervezték az Inke és Liszó között inert gázra épülő 80 MW-os erőmű rend

szerbe állítását. 

5 9 Energiahírek: Az első ipari erömü-finanszírozás Magyarországon. 
A magyar erőműrendszer létesítési terve az ezredfordulóig - 7/3647 számú kormányjelentés. 
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2001 és 2005 között 2200 MW új kapacitás beépítését tervezték, miközben 

1500-1600 MW kapacitás került volna leselejtezésre. Az újonnan felépített kapacitások 

megoszlását a következőképpen jelezte a tervezet: 4-5 földgáztüzelésű blokk, körülbelül 

600 MW kapacitással, 4-5 fluidtüzelésű blokk körülbelül 600 MW kapacitással, és to

vábbi 1000 MW kapacitás, melynek tüzelőanyagát a verseny illetve az ajánlatok hatá

rozták volna meg. A 2006 és 2010 közötti időszakban 300-350 MW teljesítmény leállí

tását írta elő a kormányelképzelés, miközben 700-800 MW új kapacitás felépítését 

szorgalmazta. Ennek részletezését későbbi időpontra halasztották. 

Az erőmű-létesítési terv alapján az M V M 1997. júliusában két pályázatot írt ki a 

2000. évet követő évtized első felében üzembeléptetendő kapacitások létesítésére. Az 

első - a 97/1 jelű - pályázat keretében pályázni lehetett 20 és 200 MW közötti teljesít

ményű, menetrendtartó, közcélú erőműegység létesítésére. A második pályázat - a 97/2 

jelű - pedig a 200 MW-ot meghaladó közcélú erőmüvi egységekkel megvalósítandó 

projektekre került kiírásra. A 97/1-es pályázat összesen 800 MW (± 200 MW), a 97/2-es 

pályázat 1100 MW (±300 MW) kapacitás megvalósítására szólt. Az első pályázat tár

gyát képező erőmüvi kapacitásoknak 2001. január 1. és 2003. december 31. között, a 

második pályázat nagy kapacitású erőmüveinek 2004. január 1. és 2005. december 31. 

között kellett a kereskedelmi üzemet megkezdeniük. A két pályázatra nagyon sok, ösz-

szesen 13 200 MW-nyi ajánlat érkezett. 

Az erőmű-építési elképzelésekben jelentős fordulat következett be 1998-ban, 

amikor a szakértői vélemények szerint túlbecsültté váltak az energiaigényekre vonatko

zó korábbi prognózisok. Mivel a gazdaság fejlődése nem igényelt jelentős többletkapa

citásokat, legfeljebb a meglévők korszerűsítését, a gazdaságirányítás elállt a korábban 

tett kapacitásbővítési ígéretektől. A vártnál alacsonyabb igénynövekedés miatt lekerült a 

napirendről több száz MW-os erőmű beruházása. A Kormány nem támogatta az M V M 

Rt-t hosszú távú áramvásárlási szerződések megkötésében (például: Bükkábrány, Bor

sodi Hőerőmű, Oroszlány), illetve a korábban tett ilyen irányú kötelezettségek felmon

dását helyezte kilátásba. 

A Mátrai Erőmű tulajdonosa, az RWE azért fizetett 26 millió dollárral többet a pri

vatizáció során, mert az állam ígéretet tett, hogy az újonnan építendő 2x500 MW-

os lignitalapú bükkábrányi erőműben termelt áramot átveszi az M V M Rt. 1998-ban 

az állam felmondta ígéretét, és visszafizette a 26 millió dollárt. Ezek után a társa

ság elállt az erőműépítéstől, nem lévén garancia az elektromos energia eladására. 
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A Tiszai Erőmű Rt. tulajdonosa, az AES Corporation - a privatizációs szerződés 

alapján - Kazincbarcikán szeretett volna egy 165 MW-os széntüzelésű erőmüvet 

építeni. Milliókat öltek a beruházás előkészítésére, azonban az M V M Rt. elvetette 

az áramvásárlási szerződés megkötését. 

A magánosítás során Bakonyi Erőmű Rt. tulajdonosa a Transelektro-Euroinvest 

konzorcium kötelezettséget vállalt egy 150 MW-os - balinkai barnaszénre alapo

zott - erőmű építésére Inotán. Az M V M Rt. azonban - a kormányhatározatra hi

vatkozva - úgy döntött, hogy nem lépteti életbe az 1997. decemberében a megkö

tött hosszú távú kapacitás-lekötési és áramvásárlási szerződést. E nélkül a beruhá

zás „kútba esett" hiszen a bankok nem hiteleztek. 

Az M V M az erőmű-építési pályázat feltételeit a második forduló előtt megvál

toztatta. Ezt így indokolta: „a kedvező változások - jelentős gazdasági növekedés, stag

náló, illetve csökkenő energiaigények - szükségessé tették a korábbi, 2010-ig kitekintő 

villamosenergia-igényprognózis felülvizsgálatát. Ennek eredményeként új előrejelzés 

készült, amely csökkentette az új erőmüvi kapacitásigényeket." A módosítás szerint: az 

első pályázatnál 500 (±200) MW 2002-2004 közötti belépéssel, a második pályázatnál 

600 (±200) MW 2004-2006 közötti belépéssel feltételrendszerre változott a kiírás.6 1 

A 97/1-es jelű pályázat esetében két pályázat volt eredményes. A vállalkozások 

hosszú távú szerződésben kaptak biztosítékot arra, hogy a termelt villamos energiát az 

M V M Rt. megvásárolja. A döntés értelmében két erőmű építését támogatták. Az egyik 

az AES Főnix Kft. által benyújtott, a tiszapalkonyai erőmű telephelyén megvalósítani 

tervezett 191 MW beépített teljesítőképességű, gázturbinás, kombinált ciklusú, a másik 

a Budapesti Erőmű Rt. által Kispesti Erőmű megnevezéssel benyújtott 110 MW teljesí

tőképességű, gázturbinás, kombinált ciklusú projekt volt. A két győztes erőmű - 1998-

as árakon - 6,43 Ft/kWh, illetve 6,87 Ft/kWh átlagos költséggel bocsátja rendelkezésre 

a termelt villamos energiát, ami az M V M Rt. 7,13 Ft/kWh átlagos vételárához képest 

nagyon kedvezőnek minősíthető. A kispesti beruházás 2004. január l-jén fejeződik be a 

tervek szerint, még a tiszapalkonyai blokkot 2004. december 31-én helyeznék üzembe. 

A Budapesti Erőmű Rt.-vel 20 éves még az AES-Főnix Kft.-vel 10 éves áramvásárlási 

szerződést írt alá az M V M Rt.62 Az AES által építendő erőmű felépítése valószínűleg 

nem történik meg, mivel a társaság jelezte, hogy visszafogja magyarországi beruházása

it. Az AES ugyanis külföldről szeretett volna földgázt importálni az erőmű müködésé-

6 1 A magyar energiapolitika 1999-ben. 
6 2 Magyar Villamos Müvek Részvénytársaság: Éves tájékoztató 1998. 
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hez, amit az érvényes jogszabályok azonban nem tesznek lehetővé. Az M V M Rt. a 

97/2-es pályázatot eredménytelennek nyilvánította, így a nagyteljesítményű blokkoknál 

nem hirdetett győztest. 

1999. jú l iusában a Kormány elfogadta a gazdasági miniszter előterjesztésében a 

Középtávú Erőmű Létesítési Tervet és a következőkről határozott: 

- Az uniós csat lakozás szempontjai szerint csak az európai piacon versenyképes, 

befektetői kockázatra, üzleti alapokon finanszírozott erőműépítéseket támogat ; 

- Nem támogatja az új mátrai lignittüzelésű (Bükkábrány) fejlesztési elképzelése

ket, valamint az Inotai Erőmű hosszú távú áramvásárlási szerződésének a megköté

sét (ez természetesen nem zárja ki a saját üzleti kockázatra történő létesítéseket); 

- Egyetért a tendernyertes erőművek és retrofitok hosszú távú áramvásárlási szer

ződéseinek megkötésével ; 

- Egyetért a hőszolgáltató széntüzelésű erőművek (Tiszapalkonya, Ajka, Borsod és 

Pécs) hosszú távú áramvásárlási szerződéseinek a hőszolgáltatási kötelezettség 

mértékéig, illetve a versenyképes hőszolgáltatás megvalósí tásáig való meghosz-

szabbításával; 

- Felszólítja a felelős minisztériumokat, hogy folytassanak tárgyalásokat a koráb

ban tett erőműrendszerrel kapcsolatos kötelezettségek költségvetési terheinek mér

séklése érdekében, valamint készítsenek javaslatot a szenes erőművek visszaszoru

lása miatt felszabaduló munkaerő foglalkoztatására; 

- Végül szükségesnek tartja, hogy a Gazdasági Minisztérium támogassa a távhő

szolgáltatás versenyképesebb megoldásának a megvalósí tását , különösen a meg

szűnő széntüzelésű erőmüvek hőszolgáltatásának a kiváltásánál. 

A megváltozott energiapolitika szerint határozottan elvetették a szénalapú erő

müvek építését. (Pontosabban, vállalkozói alapon bármilyen arra vállalkozó építhet, 

illetve működtethet szenes erőművet, de az áram M V M általi megvásárlását a kormány 

nem támogatja). A már megépült (dunamenti, kelenföldi, csepeli) erőművek, valamint a 

létesítés alatt álló (algyői, Inke-liszói, kispesti, újpesti) erőművek mind földgáz bázisú-

ak. Ez a környezetszennyezés jelentős mérséklődéséhez vezethet, és lehetővé teszi a nem

zetközi környezetvédelmi vállalásaink teljesítését, ugyanakkor erőteljesen növeli a föld

gáz súlyát a hazai áramtermelésben. Erőmüvet létesíteni a jövőben állami finanszírozás 

és megtérülési garancia nélkül, vállalkozói finanszírozással lehetséges, az állam az en

gedélyezési eljárásban a feltételeket (környezetvédelem, tüzelőanyag-kijelölés, hatásfok 
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követelmény) határozza meg. Ez nem veszélyezteti a biztonságos ellátást, mivel az 

erőműtender bizonyította, hogy a szükségesnél lényegesen nagyobb kapacitás építésére 

van vállalkozó. 

A kilencvenes években épült földgázalapú erőművek a széntüzelésű erőműveket 

váltották/váltják fel a magyar energiarendszerben. A földgáz térnyerése a hazai ener

giamérlegben illetve a villamosenergia-előállításban megfelel a fejlett államokban 

uralkodó tendenciának. A kilencvenes évek erőműfejlesztései révén a magyar 

villamosenergia-termelés mintegy 50 %-a 2005-re földgázbázisú lehel. A biztonságos 

energiaellátás szempontjából - Nyugat-Európában - az egyharmad szén, egyharmad 

szénhidrogén és egyharmad nukleáris energia megoszlás ajánlott. 

Az igényprognózisok, illetve a középtávú erőmü-stratégia szerint a meglévő és 

az épülő kapacitásokon túl a 2000-et követő évtized közepéig nincs szükség új erőműre. 

A 2000-es évek kezdetén a nemzetközileg elvárt tartalékon felül 13-18 % többletkapaci

tás volt a hazai villamosenergia-rendszerben. Ez várhatóan 2006-ra fog „elfogyni", így 

ezután mintegy 700 MW új kapacitásra lesz szükség. Ennek felét a már megkezdett, 

vagy rövidesen induló beruházási programok lekötik. Legkorábban 2005-2007 körül 

lehet új erőmüvi kapacitások létesítésével számolni. Valószínű, hogy a jelenlegi magyar 

és uniós tendenciáknak megfelelően ezek is földgáztüzelésüek lesznek, ám ez tovább 

növelné az energiaszerkezetben a földgáz arányát, amit csak importból tud fedezni az 

ország. A másik eshetőség a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő lignitalapú szén-

eréímű építése. Ennek több előnye is lenne. Egyrészt tüzelőanyag megfelelő mennyiség

ben áll rendelkezésre hazánkban, másrészt ez nem növelné a gáz súlyát az energiafel

használásban. Lehetséges, hogy a korábban elutasított bükkábrányi erőmű mégis csak 

megépül. Elképzelhető import szénre tervezett blokkok megvalósítása is. (Egy orosz vál

lalkozás - amerikai tőkét bevonva - egy ilyen, kis kéntartalmú import orosz szénnel 

üzemelő, 590 MW-os erőmű építését tervezi az ukrán-magyar határ közelében.) 

Szenes erőművek építése illetve üzemeltetése csak akkor válik kifizetődővé, ha 

magasak lesznek a nemzetközi kőolaj-, illetve gázárak, illetve az import tüzelőanyag 

olcsóbban érkezik Magyarországra, mint a hazai szénkitermelés költsége. A világ ener

giatartalékait ismerve a kőszénnél nem várhatóak olyan „kiszámíthatatlan" ármozgások, 

amelyek a szénalapú áramtermelést költség oldalról veszélyeztetik. A helyes energia

hordozó-arány „megtalálása" a villamos-energiatermelés terén hosszútávra biztonságo

sabbá és kiszámíthatóbbá tenné az energiaellátást Magyarországon. 
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A magyar energiapolitika kilencvenes években lezajlott változásai miatt, a szé

nalapú villamosenergia-termelés jelentősen visszaszorulóban van, és néhány éven belül 

akár szenes erőmű nélkül is maradhat az ország - kivéve a visontai erőművet. 

6. 5. A szekunder tartalék kapacitás kiépítése 

A Kormány 1996-ban tárgyalta meg és fogadta el a Villamosenergia-rendszer 

Szekunder Tartalékprogramjáról szóló előterjesztést. Az ország energiapolitikai irány

elveinek megfelelően a M V M Rt.-nek úgynevezett gyorsindítású gázturbinákat kellett 

építenie, hiszen - az UCTE ajánlásait figyelembe véve - csak megfelelő tartalékkapaci

tással csatlakozhatott hazánk a nyugat-európai villamosenergia-rendszerhez. 

Az UCTE-rendszerben működő erőmüvek körülbelül 300 ezer MW kapacitással 

rendelkeznek. Az UCTE megköveteli tagjaitól megfelelő úgynevezett primer tartalék 

biztosítását, hogy ha a rendszerben váratlanul leáll egy erőmű, akkor a többiek - szigorú 

előírások alapján - „besegítsenek" azaz arányosan, 5-30 másodperc alatt növeljék a 

termelésüket. (Az UCTE minden tagjának előírja hogy a mindenkori csúcsteljesítmény 

2,5%-át kell primer tartalékként biztosítania. A primer tartalék felét 5 másodpercen be

lül, egészét pedig 30 másodpercen belül működésbe kell hozni.) Emellett az úgyneve

zett primer szabályozás mellett minden tagállamnak rendelkeznie kell úgynevezett sze

kunder tartalékkapacitással is. Ennek célja, hogy a tag 15 perc alatt „mozgósítva" tarta

lékait pótolja a nála keletkező hiányt, hogy így aztán a primer tartalékkapacitás - szük

ség esetén - ismét bevethető legyen. A szigorú szabályozásnak az eredménye, hogy a 

rendszerben a frekvencia mindössze 0,1 ezrelékkel térhet el a megengedett 50 Hertztől. 

(A frekvenciaváltozás ilyen mértékű minőségét a gyakran teljesítményhiányos KGST-

rendszerben nem lehetett elérni. A Szovjetunió területéhez illetve villamosenergia

rendszeréhez képest a többi KGST-tag mérete, így kapacitása is elenyésző volt. Egy a 

szovjet oldalon fellépő hiányt a kis tagállamok képtelenek voltak pótolni.) 

Az UCTE-rendszerhez való kapcsolódás azt jelentette Magyarország számára, 

hogy olyan gyorsan indítható szekunder erőművi kapacitást kellett kiépíteni, mely képes 

pótolni a legnagyobb magyar villamosenergia-termelő blokk (esetleges) kiesését. 

Szekunder tartalék célú erőművekként többnyire szivattyús-tározós erőmüveket 

használnak Európában, de néhány országban (pl. Angliában és Finnországban) gáztur

binás erőmüveket építettek e feladatra. Szivattyús-tározós erőmüvek építése, a nagy be-
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ruházási költségek és a hosszú kivitelezési idő miatt Magyarországon nem jöhetett szó

ba, így a gyorsan indítható, gázturbinás erőművek megvalósítása érdekében kezdődtek 

el a vizsgálatok.6 3 Az új erőműveket hálózati súlypontokba, tehát alállomások mellé volt 

célszerű elhelyezni. A vizsgálatok eredményeként a literi és a sajószögedi telephely bi

zonyult a legalkalmasabbnak. A Lőrinci Erőmű helyszínének kiválasztásakor fontos 

szempont volt, hogy az ott korábban üzemelő erőmű kedvező infrastrukturális adottsá

gokat teremtett. (Az egykori erőmű 1949-től 1984-ig működött.) 

1998 novemberében helyeztek üzembe a Balaton közeli Literen (120 MW) és a 

Borsod megyei Sajószögeden (120 MW) az új erőmüveket. Ezek az úgynevezett gyors

indítású erőműveket 9,5 perc alatt képesek elérni teljes terhelésüket. Mindkét erőmű fő 

telepítő tényezője, a földgázvezeték és - a villamosenergia-rendszerhez való csatlako

záshoz szempontjából nélkülözhetetlen technikai feltétel - az ún. alállomás közelsége. 

Egy újabb - a harmadik - gázturbinás tartalékerőmü épült a heves megyei Lőrinciben, 

amely 170 MW-os teljesítménnyel tovább növelte a szekunderkapacitást. Az erőmüvet 

2000. májusában adták át. 

A szekunder tartalékkapacitás megteremtését előirányozó beruházások által 410 

MW teljesítmény került beépítésre. Az UCTE által megkövetelt 460 MW szekundertar

talékot a három erőmű teljesítménye nem fedi le. A hiányzó mennyiséget az M V M Rt. 

importból illetve a csúcsidőszaki fogyasztás váratlan többletére félre tett úgynevezett 

forgótartalékkal fedezi. A tartalékkapacitás kiépítése 3 fillérrel drágította az elektromos 

energia árát kilowattóránként. 

A tartalékerőmüvek által felhasznált primer energiahordozó a földgáz lett. Ez 

környezetvédelmi illetve a tüzelőanyag-beszerzés biztonságát tekintve is a legoptimáli

sabb megoldás. így - bár a tartalékerőmüvek jelentősen hozzájárulnak a magyar 

villamosenergia-rendszer biztonságos működéséhez - növelte hazánk függőségét a 

földgáztól illetve ennek legnagyobb külföldi szállítójától, Oroszországtól. 

SZÁLKAI ISTVÁN: Az M V M Rt. új gázturbinás erőmüvei. 
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7. Vezetékes energiahordozók felhasználásának 

területi különbségei 

7.1. Villamosenergia-felhasználás területi különbségei 6 4 

A villamosenergia-fogyasztás növekedése a kilencvenes években a gazdasági

társadalmi átalakulás, és az ezzel együtt bekövetkező recesszió következtében megtor

pant. 1994 után azonban - ha kis mértékben is - de emelkedtek a szükségletek. 1999-

ben a szolgáltatott villamos energia mennyisége így sem érte el az 1990-es szintet, annál 

mintegy 7 %-kal volt alacsonyabb. 

Az elektromosenergia-fogyasztást nagymértékben befolyásolja az ár, mely a k i 

lencvenes években második felében erőteljesen növekedett, a felhasználás mérséklésére 

ösztönözve fogyasztókat. A szocialista évtizedekben az áram ára jelentős állami támo

gatást tartalmazott. A rendszerváltás utáni magyar kormányok szociális megfontolások

ra hivatkozva illetve gyakran politikai okokból óvakodtak a jelentősebb, az elektromos 

energia valós előállítási költségeit tükröző fogyasztói árak érvényesítésétől. Ezért a vi l 

lamos energia versenyképessége az „energiaválasztékban" relatíve javult. Hazánkban az 

utóbbi évek jelentős áremelései ellenére a fogyasztói villamosenergia-árak 30-50 %-kal 

alacsonyabbak az Európai Unió tagállamainak árainál, de 10-20 %-kal meghaladják a 

CENTREL országokban (Csehország, Lengyelország, Szlovákia) érvényes árakat. 

1999-ben főváros fogyasztotta el a szolgáltatott villamos energia körülbelül 

egyötödét. Részesedése az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent, súlya a felhasz

nálásban a hatvanas évek elején még mintegy 30 %-os volt. A kilencvenes kezdetén 

azonban - 1994-ig - kis mértékben növekedett a főváros részesedése, mivel a fogyasz

tás visszaesése itt kisebb volt, mint az országos átlag. Ez mutatja, hogy a fővárost a tár

sadalmi-gazdasági válság kisebb mértékben érintette, mint más területeket. A viszonylag 

versenyképes termelői szféra illetve a legmagasabb életszínvonallal rendelkező fővárosi 

lakosság kisebb mértékben kényszerült fogyasztásának visszafogására. Az előbbi fo

lyamattal párhuzamosan emelkedett más településtípusok súlya a villamosenergia

fogyasztásban. (A városok térnyerését nyílván erősítette, hogy a nyolcvanas és a kilenc

venes években is számos község kapott városi rangot.) 

A fejezet az áramszolgáltatók által szolgáltatott villamos energia mennyiségének adatait tartalmazza. 
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41. táblázat: Villamosenergia-felhasználás Magyarországon 1980-1999 (GWh) 

Megye, régió 1980 1990 
Változás 

1990/1980 (%) 1999 
Változás 

1999/1990 (%) 

Közép-Magyarország 6 958 8 709 125,2 8 733 100,3 
- Budapest 5 321 6 124 115,1 5 964 97,4 
- Pest 1 637 2 585 160,0 2 769 107,1 

Közép-Dunántúl 5 101 5 741 108,4 4 732 82,4 
- Fejér 1 174 1 733 147,5 1 779 102,7 
- Komárom-Esztergom 1 476 1 518 102,9 1 134 74,7 
- Veszprém 2 451 2 491 101,6 1 819 73,0 

Nyugat-Dunántúl 1 839 2 583 140,5 3 159 122,3 
- Győr-Moson-Sopron 975 1 302 133,6 1 591 122,2 
-Vas 425 626 147,2 816 130,4 
- Zala 439 656 149,3 752 114,6 

Dél-Dunántúl 1 863 2 554 137,1 2 417 94,6 
- Baranya 1 024 1 228 120,0 1 034 84,2 
- Somogy 488 740 151,7 806 108,9 
- Tolna 351 585 166,6 577 98,6 
Észak-Magyarország 5 281 5 997 113,5 4 402 73,4 
- Borsod-A.-Zemplén 3 943 4 284 108,7 3 113 72,7 
- Heves 822 1 048 127,5 831 79,3 
- Nógrád 516 665 128,8 458 68,9 

Észak-Alföld 2 306 3 481 150,9 3 312 95,1 
- Hajdú-Bihar 810 1 229 151,8 1 194 97,2 
- Jász-N.-Szolnok. 771 1 094 141,9 1 016 92,2 
- Szabolcs-Szatmár-B. 725 1 158 160,0 1 102 95,2 
Dél-Alföld 2 154 3 187 148,0 3 275 102,8 
- Bács-Kiskun 712 1 160 163.0 1 209 104,2 
- Békés 631 917 145,2 943 102,8 
- Csongrád 811 1 110 136,9 1 123 101,2 

összesen: 25 505 32 252 126,4 30 056 93,2 
Városok(Budapest nélkül) 13 126 17 623 134,3 16 584 94,1 

Községek 7 059 8 505 120.5 7 508 88,3 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Megyei Statisztikai Évkönyvek 

Az összesen szolgáltatott villamos energia mennyisége mellett célszerű összeha

sonlítani a háztartások villamosenergia-fogyasztását településtípusok szerint. A 30. áb

ránjói látható, hogy a vidéki települések háztartásai a kilencvenes évek elejéig folyama

tosan ledolgozták lemaradásukat e téren, utolérték a fővárosi felhasználást. A korábbi 

különbség a vidéki háztartások javuló felszereltségével, az életminőség javulásával fo

kozatosan kiegyenlítődött. Azóta tulajdonképpen a vidéki és a fővárosi háztatások átla

gos fogyasztása azonos szinten mozog. 

Az államszocialista évtizedekben azok a területek, megyék voltak a legnagyobb 

áramfelhasználók, ahol a nehézipari ágazatok - bányászat, kohászat, gépgyártás, vegy-

153 



Vezetékes energiahordozók felhasználásának területi különbségei 

ipar - más régióknál meghatározóbb szerepet játszottak a társadalom és a gazdaság éle

tében. Kiemelkedő volt Közép-Magyarország, Észak-Magyarország illetve Közép-

Dunántúl részesedése. 1980-ban e három régió (amelyek magukba foglalják az ún. 

energiatengelyt) a szolgáltatott villamos energia több mint kétharmadát (17 340 GWh-t) 

igényelték a fogyasztásból. Megyei bontásban tekintve kiemelkedő volt Borsod-Abaúj-

Zemplén, Veszprém, Fejér, Komárom és Pest megye illetve a dél-dunántúli Baranya 

megye felhasználása. 

42. táb lázat : A szo lgá l ta to t t villamos energia m e g o s z l á s a t e l e p ü l é s t í p u s o k szerint (%) 

Év Budapest Többi város Község 

1970 26,7 50,0 23,3 

1980 20,9 51,4 27,7 

1990 19,0 54,6 26,4 

1999 19,8 55,2 25,0 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: A kommunális ellátás fontosabb adatai. 

31. ábra: Egy háztartási fogyasztóra jutó v i l lamosenergia-fogyasztás a lakulása 1980-99. 
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Forrás: MVM Rt. 

A nyolcvanas évtizedben területileg nem egyenletesen emelkedett a szolgáltatott 

villamos energia mennyisége. Az 1980 és 1990 közötti 26 %-os bővülés országosan a 

fogyasztás területi kiegyenlítődésének irányába mutatott. Éppen azokban a megyékben 

illetve térségekben volt átlag alatti a növekedés, amelyek az energiaigényes ipari ágaza

tok miatt a legnagyobb áramfogyasztók voltak. Baranya megyében 20 %-kal, a főváros

ban 15 %-kal, Borsod-Abaúj-Zemplénben körülbelül 9 %-kal, Komáromban alig 3 %-
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kai, Veszprém megyében 2 %-kal emelkedett a felhasználás tíz esztendő alatt. Régión

ként vizsgálva megállapítható, hogy az átlagos növekedési ütem alatti fogyasztásbővü

lést mutatott Észak-Magyarország, Közép-Magyarország (Pest megye kivételével) illet

ve a Közép-Dunántúl (Fejér kivételével). 

Ugyanakkor azokon a területeken jelentősebben emelkedtek az igények, melyek 

kevésbé voltak iparosodottak. Figyelemre méltó Tolna előre törése, ahol országosan a 

legnagyobb mértékben emelkedett a villamosenergia-felhasználás. Ebben kétségtelenül 

jelentős szerepe volt annak, hogy a nyolcvanas években kezdte meg az energiatermelést 

a paksi atomerőmű. Pest megyében, a növekedésben jelentős szerepe volt az agglome

rációs folyamatoknak, és hogy egyre több vállalkozás telepedett meg, illetve települt ki 

a fővárosból - de a nagy fogyasztópiac közelében maradva). 

A kilencvenes évtized első évei a felhasználás visszaesésének az időszaka, mely 

szintén magán viselte a területi különbségeket. A folyamat iránya ekkor is a területileg 

kiegyenlítettebb fogyasztás felé mutatott, azonban nem a fogyasztás növekedése a válto

zás „motorja" - bár ez egyes megyékben megfigyelhető, - hanem éppen ellenkezőleg, a 

felhasználás visszaesésének eltérő mértéke a meghatározó. A kilencvenes évek második 

felében az áramfogyasztás már csak a nehézipari jellegű Közép-Dunántúlon és Észak-

Magyarországon csökkent. Ezekben a régiókban a felhasználás csökkenéséért egyértel

műen a termelői szféra visszaesése a felelős. Azokban a térségekben viszont, ahol 

emelkedett a fogyasztás, ott ennek hátterében a háztartások növekvő igénye állt. 

1990 ás 1999 között a hét magyar régió közül a Nyugat-Dunántúlon növekedett 

a leginkább - mintegy 22 %-kal - a szolgáltatott villamos energia mennyisége. A fo

gyasztásbővülés oka a háztartások felhasználásának emelkedése. Miközben ezek igé

nyei 1990 és 1999 között 728 GWh-val nőttek, addig az összesen szolgáltatott áram 

mindössze 576 GWh-val volt több a régióban. Győr-Moson-Sopron megyében 22 %-

kai, Vasban 30 %-kal, még Zalában 14%-kal nagyobb volt a felhasználás. A Nyugat-

Dunántúl fogyasztásnövekedésének a hátterében a hazai átlagnál kedvezőbb gazdasági 

helyzet áll. (Serkentette az áramfelhasználás bővülését az is, hogy ez a régió kedvezőt

len mutatókkal rendelkezett a vezetékesgáz-fogyasztás területén, bár lemaradását a k i 

lencvenes években folyamatosan dolgozta le ezen a téren.) 

Ugyancsak emelkedett a szolgáltatott villamos energia mennyisége a Közép-

Magyarországon. Miközben Pest megyében 1999-ben 7 %-kal volt több a felhasználás, 

addig a fővárosban csökkent a szükséglet. (A visszaesés közel egyharmadáért a háztar-
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tások igényinek a visszaesése a felelős.) Pest megyében a fogyasztás emelkedésének 

hátterében, a főváros körüli agglomeráció növekedése illetve a gazdasági prosperitás áll. 

Kis mértékű emelkedés volt megfigyelhető a dél-alföldi régióban is (88 GWh). 

A növekedés hátterében a háztartások fogyasztásának emelkedése állt (167 GWh). 

Ugyancsak bővült Somogyban a felhasználás (66 GWh), az ok itt is elsősorban a háztar

tások szükségleteinek a bővülése (48 GWh). Növekedett az áramfogyasztás Fejér me

gyében is (46 GWh), az ok itt is a lakossági áramfelhasználás emelkedése (65 GWh). 

A többi térségben csökkent a fogyasztás, leginkább ott, ahol a nehézipari terme

lés volt a meghatározó. 1999-ben a Közép-Dunántúlon (Fejér kivételével) több mint 18 

%-kal, Észak-Magyarországon 26 %-kal kevesebb volt az elektromos energia iránti 

igény, mint 1990-ben. Különösen Nógrádban, Borsodban, illetve Komárom-Esztergom 

megyében és Veszprémben volt jelentős - 25%-ot meghaladó - a visszaesés. 

A kilencvenes évek villamos energia felhasználását vizsgálva két időszakot kü

löníthetünk el. 1994 után ugyanis a gazdaság élénkülésének a jeleként az elektromos 

energia iránti igény szerény növekedésnek indult. A kivétel az átlagnál mélyebb válság

ban lévő területek: a három észak-magyarországi megye illetve Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye, ahol továbbra is - bár lassuló ütemben - de csökkenést mutattak az ada

tok. Ugyanakkor a korábban jelentős visszaesést mutató Közép-Dunántúl felhasználása 

növekedésnek indult, mutatva a gazdasági fellendülés jeleit. 

A háztartásoknak szolgáltatott villamos energia felhasználása dinamikusabban 

emelkedett, mint az országos fogyasztás. 1970-ben a villamosenergia-szolgáltatás mind

össze 13 %-át igényelték a háztartások, 1980-ban egyötödét, 1990-ben már 28 %-át. A 

háztartások részesedésének a növekedése a fogyasztáson belül a kilencvenes évek nehéz 

gazdasági körülményei között is emelkedett, így az 1999-ben elérte az egyharmados 

arányt. (A magyar háztartások 1992-ben használták fel a legtöbb elektromos energiát, 

10 513 GWh-t.) 1999-ban a háztartások fogyasztása 9 837 GWh volt, ami 7 %-kal ha

ladta meg az 1990-es értéket. 

A területi különbségeket vizsgálva kitűnik, hogy a nyolcvanas években az elma

radottabb megyékben, térségekben emelkedett leginkább a háztartásoknak szolgáltatóit 

elektromos energia mennyisége. A legnagyobb emelkedést Észak-Magyarország és az 

Észak-Alföld mutatta. Ezzel szemben lassabb volt a növekedési ütem a fejlettebb térsé

gekben, például a fővárosban illetve a Nyugat-Dunántúlon. Budapest lakónépességének 

a fogyása illetve a fővárosi háztartások jobb felszereltsége - így a kisebb növekedési 

igény - magyarázza a főváros mérsékelt növekedési ütemét. A háztartások fogyasztás-
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bővülését tekintve a folyamatok a területi kiegyenlítődés irányába mutattak a kilencve

nes évekig. Ez a tendencia a gazdasági recesszióval megfordult. Észak-Magyarországon 

csökkent a háztartások elektromos energia szükséglete, az Észak-Alföldön pedig az or

szágos átlag alatt maradt az emelkedés üteme. A leggyorsabb növekedést a dunántúli 

megyék - különösen a nyugatiak - és a Dél-Alföld mutatta. Főleg a rendszerváltás utáni 

időszak sikeres megyéiben volt látványos a növekedés: Győr-Moson-Sopron és Fejér 

megyében, amit a lakosság jobb megélhetési körülményei indokolnak. 

43. táblázat: Háztartásoknak szolgáltatott villamos energia 1980-1999 (GWh) 

1990 
Változás 1999 

Változás 
Megye, régió 1980 1990 1990/1980 (%) 1999 1999/1990 (%) 

Közép-Magyarország 2 105 3 022 143,5 3 003 99,4 
- Budapest 1 608 1 961 121,9 1 837 93,7 
- Pest 497 1 061 213,4 1 166 109,9 

Közép-Dunántúl 473 956 202,2 / 095 114,5 
- Fejér 152 314 206,1 379 120,7 
- Komárom-E . 143 294 205,5 320 108,8 
- Veszprém 178 348 196,1 396 113,8 

Nyugat-Dunántúl 407 807 198,3 / 535 120,6 
- Győr-M-Sopron 195 378 193,8 452 119,6 
- V a s 113 220 194,7 254 115,5 
- Zala 99 210 212,1 267 127,1 

Dél-Dunántúl 460 942 204,8 1 070 113,6 
- Baranya 198 389 196,5 430 110,5 
- Somogy 146 287 196,6 335 116,7 
- Tolna 115 266 231,3 305 114,6 

Észak-Magyarország 474 / 115 235,2 1 100 98,7 
- Borsod-A-Zemplén 265 601 226,8 587 97,7 
- Heves 127 315 248,0 322 102,2 
- Nógrád 82 199 242,7 191 96,0 

Észak-Alföld 554 1 274 230,0 / 339 105,1 
- Hajdú-Bihar 190 442 232,6 476 107,7 
- Jász-N-Szolnok 171 352 205,8 367 104,3 
- Szabolcs-Szatmár-B. 194 479 246,9 496 103,5 

Dél-Alföld 547 1 090 199,3 1 257 115,3 
- Bács-Kiskun 219 463 211,4 527 113,8 
- Békés 163 318 195,1 358 112,6 
- Csongrád 164 310 189,0 372 120,0 

Összesen: 5 020 9189 183,0 9 838 107,1 
Városok(Budapest nélkül) 1 492 3 544 237,5 4 246 119,8 

Községek 1 919 3 684 192,0 3 753 101,9 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Megyei Statisztikai Évkönyvek 
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Gyors volt a felhasználás emelkedése Tolna megyében. A magas áramfogyasztás 

egyik oka, kétségkívül a paksi atomerőmű jelenléte a térségben. Az egy háztartási fo

gyasztóra jutó elektromosenergia-felhasználás a nyolcvanas évek közepe óta - mióta 

megkezdte működését az erőmű - a legmagasabb a megyében. Pakson az atomvárosban 

például több mint kétszerese az egy háztartás által felhasznált áram mennyisége, mint az 

országos átlag. Összehasonlításképpen: 1999-ben 4 291 kWh áramot fogyasztott átlago

san egy paksi háztartás, miközben az országos átlag 2 103 kWh volt. A Pakson lévő 

mintegy 8600 háztartás körülbelül annyi áramot fogyasztott 1998-ban (39 millió kWh-t) 

mint például a zalaegerszegi 29 500 háztartási fogyasztó. A magas áramfogyasztásban 

Pakson és térségében több tényező játszik szerepet. Az erőműben dolgozók a hazai át

lagnál magasabb fizetést kapnak, és kedvezményes áron jutnak a villamos energiához. 

A vezetékes gáz is csak a kilencvenes években jelent meg a térségben. 

Magyarországon jelenleg a villamosítás mértéke körülbelül 99,7 %-ra becsülhe

tő, azaz az összes lakás és üdülő közül csak mintegy 0,3 %-a nincs rákapcsolódva a v i l 

lamoshálózatra. A villamosenergia-fogyasztók számának alakulását elsősorban a háztar

tási fogyasztók számának a változása befolyásolja, hiszen a felhasználók körülbelül 90 

%-a háztartás. A villamosenergia-fogyasztók számában bekövetkezett változásokat 

vizsgálva jelentős területi változásokat Budapest illetve Pest megye (a főváros körüli 

agglomeráció) viszonyában tapasztalhatunk, egyre többen költöznek ki a fővárosból a 

környékbeli településekre. 

1980 és 1990 között országosan körülbelül 20 %-kal emelkedett az elektromos 

energiát igénylők száma. A legkisebb mértékben - 11 %-kal - a fővárosban emelkedett 

a fogyasztók száma, ugyanakkor a legtöbb új felhasználó Pest megyében jelent meg, 31 

%-kal emelkedett a számuk. A nyolcvanas években a fogyasztók számának a növekedé

se valamivel gyorsabb volt a Dél-Alföldön (21,5 % ) , Nyugat- illetve a Közép-

Dunántúlon (21,2 % és 24,9 %) mint az ország többi régiójában. 

1999-ben Magyarországon 6,8 %-kal több villamos-energiafogyasztó volt, mint 

1990-ben. A leggyorsabb emelkedést továbbra is Pest megye mutatta (9 % ) , miközben a 

fővárosi fogyasztók száma csak 2,9 %-kal volt több mint az évtized elején. Sőt 1995-től 

a szuburbanizáció felerősödése miatt folyamatosan csökken a felhasználók száma Bu

dapesten. A kilencvenes években az országos átlag alatti emelkedés volt az észak

magyarországi régióban is (4,8 % ) . 
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44. táblázat: Villamosenergia-fogyasztás területi megoszlása 1999. 

Régió Terület 
(%) 

Népesség 
(%) 

GDP 
(%) 

A villamosenergia
fogyasztás megoszlása a 

régiók között (%) Régió Terület 
(%) 

Népesség 
(%) 

GDP 
(%) 

1980 1990 1999 

Közép-Magyarország 7,4 28,8 42,2 27,3 27,0 29,1 

Közép-Dunántúl 12,1 10,9 10,5 20,0 17,8 15,7 

Nyugat-Dunántúl 12,0 9,7 10,3 7,2 8,0 10,5 

Dél-Dunántúl 15,3 9,7 7,6 7,3 7,9 8,0 

Észak-Magyarország 14,4 12,6 8,5 20,7 18,6 14,6 

Észak-Alföld 19,1 14,9 10,5 9,0 10,8 11,0 

Dél-Alföld 19,6 13,4 10,4 8,4 9,9 10,9 

Összesen: 100 100 100 100 100 100 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

Egy régió gazdasági teljesítményét gyakran jellemezik, mennyi villamos energi

át használ fel egységnyi GDP előállításához. A hazai GDP előállításában kiemelkedő 

szerepe van Közép-Magyarországnak, különösen a fővárosnak. A nemzeti jövedelem és 

az elektromosenergia-fogyasztás összefüggéseit vizsgálva kitűnik, hogy egységnyi GDP 

előállításához a legkevesebb villamos energiát Közép-Magyarország használja fel. A 

kilencvenes évek végén a magyar nemzeti jövedelem több mint 42 %-át adta ez a térség 

(7,4%-a hazánk területének), miközben az országban felhasznált villamos energia 

mindössze 29 %-át igényelte. Ez az egyetlen régió, mely nagyobb mértékben járul hoz

zá a GDP-hez, mint részesedése az áramfogyasztásban. A nyugat-magyarországi térség 

nagyjából ugyanolyan mértékben részesedik a villamos energia fogyasztásából, mint a 

megtermelt nemzeti jövedelemből. 

A hagyományokból eredően nehézipari gazdasági szerkezettel rendelkező régiók 

(Közép-Dunántúl, Észak-Magyarország) azok, melyek a nemzeti jövedelem megterme

lésében jóval kisebb mértékben részesednek, mint az elektromos áram felhasználásában. 

Észak-Magyarország a hazai GDP nyolc és fél százalékát adja, miközben ehhez a ma

gyar áramfogyasztás közel 14,6 %-át igényeli. Ez az arány azt is mutatja, hogy a régió 

gazdaságában még jelentős szerkezetváltásnak kell lejátszódnia. Az észak

magyarországi térség körülbelül 40 %-kal több villamos energiát használ fel, mint Nyu

gat-Magyarország, eközben a nemzeti termékhez való hozzájárulása kisebb, mint a 

nyugati régióé. Még jelentősebb különbségeket látunk, ha Közép-Magyarországgal ha

sonlítjuk össze az ország északi területét. Miközben az Észak-Magyarországon megter-
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melt nemzeti jövedelem ötöde a közép-magyarországi értéknek, ehhez mindössze 50 %-

kai kevesebb villamos energiát igényel! 

7. 2. A vezetékes gázfogyasztás területi különbségei 

A vezetékes gázellátás adatállományának forrása a gáztermelő és -szolgáltató, 

valamint a lakosság ellátásával foglalkozó, vagy csőhálózatot kezelő vállalkozások éves 

jelentése a települések gázellátásáról. így a feldolgozott adatok nem tartalmazzák azok

nak a - legtöbbször nagyüzemi - felhasználóknak a számát és fogyasztását, amelyek 

igényüket közvetlenül az országos gerincvezetékről elégítik ki. Ennél fogva a felhaszná

lást bemutató adatok nem pontosak, de segítségükkel a vezetékes gázfogyasztás területi 

változásait, folyamatait megfelelően lehet jellemezni. (Egy település vagy térség 

vezetékesgáz-fogyasztását sok társadalmi, gazdasági és természeti tényező segítheti, 

illetve hátráltathatja - és ezt az értékeléskor figyelembe kell venni.) 

Magyarországon a vezetékes gáz értékesítése a nyolcvanas években 66 %-kal a 

kilencvenes években kisebb mértékben, mintegy 25 %-kal emelkedett. 1999-ben a fel

használás meghaladta a 8,7 milliárd m 3-t. A háztartásoknak értékesített vezetékes gáz 

mennyisége jóval gyorsabban emelkedett. 1980-ban 930 millió m 3 volt, ami 1990-re 

több mint kétszeresére nőtt és meghaladta az 1,86 milliárdot. 1999-ben a háztartások 

fogyasztása 3,6 milliárd m 3 volt, ami közel 100 %-os bővülés 9 év alatt. 

A hazai fogyasztás döntő hányada a lakosság jelentős részének lakóhelyet adó és 

a gazdaságilag kiemelt jelentőségű Budapesten koncentrálódik. 1999-ben a legtöbb ve

zetékes gázt Budapesten értékesítették (2,33 milliárd m 3-t), ami azt jelenti, hogy az or

szág területének 0,5%-án igényelték a felhasználás majd egynegyedét. A kilencvenes 

években folyamatos volt a főváros részesedésének a csökkenése, hiszen 1990-ben az 

értékesített gáz még több mint 35%-át fogyasztották Budapesten. 

A nyolcvanas években sorrendben a következő térségek jártak az élen a földgáz

fogyasztásban: a legnagyobb fogyasztó a főváros volt, ezt követte a jelentős nehézipar

ral bíró Borsod-Abaúj-Zemplén megye, majd a dél-alföldi Csongrád (a magyar földgáz

kitermelés döntő hányadát itt hozták a felszínre), és Zala megye (szintén rendelkezett 

„saját" termeléssel). A legnagyobb felhasználó megyék meglehetősen „szórtan", egy

mástól távol helyezkedtek el. Csongrád és Zala megyék esetében a közeli kitermelés 

teremtett lehetőséget a nagy mennyiségű gázfogyasztásra, Budapest és Borsod-Abaúj-
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Zemplén estében az erőteljes társadalmi-gazdasági igény (főleg az ipar szükséglete) 

miatt volt jelentős a felhasználás. 

45. táblázat: A vezetékes gáz fogyasztásának területi alakulása 1980-1999 (millió m3) 

Megye, régió 1980 1990 
Változás 

1990/1980 (%) 1999 
Változás 

1999/1990 (%) 

Közép-Magyarország 2 177 2 929 134,5 3 191 108,9 

- Budapest 1 990 2 494 125,3 2 332 93,5 

- Pest 187 435 232,8 859 197,5 

Közép-Dunántúl 248 509 205,2 938 184,3 

- Fejér 134 225 167,9 402 178,7 

- Komárom-Esztergom - 0,363 - 221 608-szoros 

- Veszprém 114 284 249,1 315 1 10,9 

Nyugat-Dunántúl 322 684 212,4 825 120,6 

- Győr-Moson-Sopron 96 273 284,4 391 143,2 

- Vas 25 134 536,0 205 153.0 

- Zala 201 277 137,8 229 82,7 

Dél-Dunántúl 128 385 300,8 545 141,6 

- Baranya 45 106 235,5 183 172,6 

- Somogy 83 185 222,9 227 122,7 

- Tolna - 94 - 135 143,6 

Észak-Magyarország 490 678 138,4 836 123,3 

- Borsod-A.-Zemplén 284 285 100,4 391 137,2 

- Heves 83 241 290,4 283 117,4 

- Nógrád 123 152 123,6 162 106,6 

Észak-Alföld 325 793 243,3 7 197 148,7 

- Hajdú-Bihar 164 357 217,7 455 127,5 

- Jász-N.-Szolnok 133 243 182,7 361 148,6 

- Szabolcs-Szatmár-B. 28 193 689,3 381 197,4 

Dél-Alföld 538 1 040 193,3 7 200 115,4 

- Bács-Kiskun 117 329 281,2 434 131,9 

- Békés 168 326 194,0 358 109,8 

- Csongrád 253 385 152,2 408 106,0 

Összesen: 4 229 7 008 165,7 8 732 124,6 

Városok (Budapest nélkül) 1 838 3 636 197,8 4 351 119,7 

Községek 400 879 219,8 2 049 233,1 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Megyei Statisztikai Évkönyvek 

A nyolcvanas években rendkívül gyorsan emelkedett Vas és Szabolcs-Szatmár 

megyékben a fogyasztás, alacsony növekedést mutattak az addig legjobban ellátott terü

letek: Budapest, Csongrád és Zala; az északi megyék: Borsod-Abaúj-Zemplén és Nóg-
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rád, illetve a dunántúli Fejér. A felhasználást tekintve 1990-re a lista elején - Budapest 

mögött - már Pest megye állt, ezt követte Csongrád, Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun és Bé

kés megye. A rangsor végét Tolna és Komárom-Esztergom megyék foglalták el. Utób

biban 1990-ben mindössze egyetlen település, Dorog használt vezetékes gázt. 

A kilencvenes években - 1990 és 1999 között - rendkívül gyors volt a növeke

dés Komárom-Esztergomban, ahol hatszázszorosára emelkedett a fogyasztás. Az orszá

gos átlagot meghaladó emelkedés volt Pest megyében, Szabolcs-Szatmár-Beregben (97-

97%), de átlagon felüli növekedést mutatott több dunántúli megye. Fejér (79%), Bara

nya (72%) és Vas (53%). Azonban Zala megyében kevesebb vezetékes gázt fogyasztot

tak 1999-ben, mint 1990-ben. Régiókat tekintve: a kilencvenes években a közép

dunántúli és az észak-alföldi régióban növekedett leggyorsabban a felhasználás. 

A vezetékes gázt fogyasztók száma65 a nyolcvanas és a kilencvenes években is 

gyorsan nőtt. 1980 és 1990 között körülbelül 80%-kal növekedett a számuk, amely 

1980-ban megközelítette az egymilliót. 1990-ben már a több mint 1,68 millió fogyasztó 

volt a hálózatra kapcsolva, 1999-ben már közel 2,9 millió. A felhasználók körülbelül 

95%-a háztartási fogyasztó volt, de arányuk az összes felhasználóhoz viszonyítva a k i 

lencvenes években csekély mértékben, megyénkét eltérő módon, 1-2%-kal csökkent. 

1980 után az országos átlagnál erőteljesebben emelkedett a felhasználók száma, 

a kelet-magyarországi megyékben, főleg az Alföldön. A leggyorsabb növekedés Pest 

megyében volt, ahol ötszörösére emelkedett a fogyasztók száma. Ebben döntő tényező 

volt az agglomerációba tartó - a Budapestről kiköltöző, illetve a főváros közelébe 

igyekvő - lakosságnak. Erőteljesen - több mint háromszorosára - emelkedett a felhasz

nálók száma Békés, Bács-Kiskun és Somogy megyékben is. A régiók között a Dél-

Alföld növekedési üteme állt az élen. 

1990-től 1999-ig a fogyasztók száma legkevésbé a legjobb ellátottsági mutatók

kal rendelkező Budapesten növekedett. Az országos átlagnál alacsonyobb növekedési 

ütemet „mutattak fel" Zala (31,7%), Csongrád (28,1%) és Békés (61,3%) megyék tehát 

azok a területek, ahol a vezetékesgáz-szolgáltatás a legkorábban megindult, illetve a 

leginkább elterjedt volt. Alacsony volt a fogyasztók számának növekedése a dél-

6 5 Az összes fogyasztó számába beletartoznak a háztartási fogyasztók (1999-ben arányuk 95%), a lakó
épületek központi kazánjai, a távfűtést ellátó kommunális vállalatok és egyéb például, kommunális fo
gyasztók. A központi kazánok: a többlakásos épületek központi fűtését és melegvízellátását biztosító, 
mérőórával ellátott kazánok. A lakóépületek központi kazánjainak a száma 1999-ben 3999, melyből 
2299 Budapesten volt, és mindössze 75 a községekben. A fogyasztók együttes számához tartoznak a 
távfűtést ellátó vállalatok mérőórával felszerelt kazánegyüttesei is. A távfűtést ellátó kommunális válla
latok száma 1999-ben 317 volt, ebből 32 működött Budapesten és mindössze 6 a községekben. 
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dunántúli Somogy (56,4 % ) , illetve Baranya (63,7%) megyékben, pedig ezek a területek 

a vezetékesgáz-ellátás területén az átlagos magyar fejlettségi szintet sem érték el. Ugya

nakkor a dél-dunántúli régió másik megyéje, Tolna 1990 után gyors fejlesztésbe kez

dett, és 1999-ig több mint négyszeresére növekedett a vezetékes gázt fogyasztók száma. 

46. t á b l á z a t : A v e z e t é k e s g á z t f o g y a s z t ó k s z á m á n a k a l a k u l á s a 1980-1999 

Megye, régió 1980 1990 
Változás 

1990/1980 (%) 1999 
Változás 

1998/1990 (%) 

Közép-Magyarország 502 759 750 093 149,2 7 047 546 139,7 
- Budapest 483 888 654 956 135,4 141 m 1 14,1 

- Pest 18 871 95 137 504,1 300 314 315,7 

Közép-Dunántúl 57 400 97 535 189,8 248 547 254,8 
- Fejér 40 186 66 934 166,6 132 139 197.4 

-Komárom-Esztergom - 533 - 45 094 8460.4 

- Veszprém 11 214 30 068 268,1 71 314 237,2 

Nyugat-Dunántúl 96 993 153 477 158,2 246 263 160,5 

- Györ-Moson-Sopron 41 949 57 755 137,7 102 698 177,8 

-Vas 17 161 33 600 195,7 61 772 183.8 

- Zala 37 883 62 122 164,0 81 793 131,7 

Dél-Dunántúl 43 604 107 257 246,0 196 460 183,2 

- Baranya 26 798 43 206 161,2 70 744 163.7 

- Somogy 16 806 54 320 323,2 84 936 156,4 

- Tolna - 9 731 - 40 780 419,1 

Észak-Magyarország 79 884 136 878 171,3 318 536 232,7 

- Borsod-A.-Zemplén 58 974 84 951 144,0 175 757 206,9 

- Heves 14 359 37 578 261,7 99 081 263,7 

- Nógrád 6 551 14 349 219,0 43 698 304,5 

Dél-Alföld 93 551 294 486 314,8 451 768 153,4 

- Bács-Kiskun 25 133 90 712 360,9 163 488 180,2 

- Békés 18 609 82 109 441,2 132 445 161.3 

- Csongrád 49 809 121 665 244,3 155 835 128.1 

Észak-Alföld 77 793 146 547 204,1 385 397 263,0 
- Hajdú-Bihar 40 554 68 466 168,8 137 623 201,0 
- Jász-N.-Szolnok 18 014 46 763 259,6 115 072 246,1 
- Szabolcs-Szatmár-B. 13 225 31 318 236,8 132 702 423,7 

Összesen: 939 979 7 686 273 179,4 2 894 545 171,7 
Városok (Budapest nélkül) 428 082 877 096 204,9 1 376 635 157,0 
Községek 28 009 154 221 1540,8 770 678 499,7 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Megyei Statisztikai Évkönyvek 
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A felhasználók számának emelkedése az ország más területin is igen erőteljes 

volt 1990 után. A leggyorsabb növekedés Komárom-Esztergom megyében volt, ahol 

1990-ben mindössze 533 fogyasztó vételezett energiát, 1999-ben már több mint 45 ezer. 

Pest megyében a kilencvenes években is folytatódott a korábban megkezdődött gyors 

fejlesztés, és az 1999-ig több mint háromszorosára emelkedett a vezetékes gázt fogyasz

tók száma. Az ország legkeletibb megyéjében, Szabolcs-Szatmárban több mint négysze

res, Nógrád megyében háromszoros volt a bővülés. 

A nyolcvanas években a városokban, még a kilencvenes években a községekben 

volt igen látványos a fogyasztók számának emelkedése. Még 1980-ban alig 28 ezren 

használták a községekben vezetékes gázt, addig 1990-ben már több mint 150 ezren, és 

1999-ben - ötszörös növekedés után - mintegy 770 ezren. A városokban - Budapest 

nélkül - a nyolcvanas években kétszeresére, 1990 és 1999 között több mint, 50%-kal 

emelkedett a felhasználók száma. (Amíg 1999-ben a vezetékes gázt fogyasztók mintegy 

27%-a volt községekben, 1980-ban ez az arány mindössze 3 százalék volt.) 

A háztartási fogyasztók számának alakulására is - mivel ezek teszik ki a fel

használók döntő részét mintegy 95 %-át - az előbb említett változások a jellemzőek. A 

vezetékes gázt felhasználó háztartások száma egyenletesen emelkedett, számuk 1970 és 

1980 között 525 ezerről 75%-kal, 919 ezerre nőtt. A lendület a következő évtizedben 

sem torpant meg, és az évtized végére már több mint 1 millió 600 ezer háztartás volt a 

hálózatra kapcsolva, ami - az ezt megelőző évtizedhez hasonló - 77%-os növekedést 

jelent. A háztartások csatlakozását a gazdasági-társadalmi átalakulás nehézségei csak 

kis mértékben akadályozták, és 1990-1999 között körülbelül 1,1 millió háztartás csatla

kozott a rendszerhez, így 1999-ban már több mint 2,7 millió háztartási fogyasztó volt 

Magyarországon. 

Az ellátott háztartások aránya a Dunától nyugatra fekvő területek hátrányát mu

tatja, a háztartások ellátottsági mutatói a keleti (főleg alföldi) országrészben kedvezőb

bek. Az adatokból kitűnik, hogy a főváros ezen a téren is változatlanul őrzi első helyét, 

bár néhány megye (különösen a dél-alföldi megyék, Pest és Fejér) napjainkra jelentősen 

megközelítette. A Dél-Dunántúlon Baranya és Tolna, a Közép-Dunántúl Komárom és 

Veszprém megyék ellátottsága jóval az országos átlag alatt marad. De hasonlóan kedve

zőtlen képet mutat Nógrád megye is. 

1990 után gyorsult fel a községi háztartások vezetékesgáz-rendszerbe való bekö

tése. Amíg a nyolcvanas években 130 ezer községi háztartásban kapcsolták be ezt a 

szolgáltatást, addig 1990 és 1999 között 580 ezren csatlakoztak a hálózatra. 1999-ben 
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már a községi háztartások körülbelül a fele rendelkezett vezetékes gázzal. (Ugyanez az 

arány a városi háztartásokat tekintve körülbelül 80 % volt 1998-ban). 

47. táblázat: A vezetékes gázt fogyasztó háztartások számának és arányának alakulása'" 

1980 1990 1999 
Régió, Megye Háztartási 

fogyasztók 
Az ellátott 
háztartások 

Háztartási 
fogyasztók 

Az ellátott 
háztartások 

Háztartási 
fogyasztók 

Az ellátott 
háztartások 

száma aránya (%) száma aránya (%) száma aránya (%) 

Közép-Magyarország 494 852 43,5 729 142 60,8 1 006 820 86,0 

- Budapest 476 392 59,0 636 445 74,6 719 168 89,6 

- Pest 18 460 5,6 92 697 26,6 287 652 77,6 

Közép-Dunántúl 50 658 13,6 95 023 23,6 236 155 56,0 

- Fejér 39 573 28,6 65 248 43,4 126 553 81,7 

- Komárom-E. - - 516 0,4 41 965 35,0 

- Veszprém 11 085 8,9 29 259 21,6 67 637 45,4 

Nyugat-Dunántúl 94 038 28,2 146 840 41,5 230 640 60,5 

- Győr-M.-Sopron 41 088 29,2 55 658 37,1 97 361 57,6 

-Vas 16 762 18,3 32 275 33,7 57 727 58,2 

- Zala 36 188 35,7 58 907 54,5 75 552 66,5 

Dél-Dunántúl 42 066 12,0 101 873 27,8 182 696 46,9 

- Baranya 26 111 18,1 41 867 27,6 66 385 41,7 

- Somogy 15 955 13,5 50 669 41,3 78 471 62,2 

- Tolna — - 9 337 10,2 37 840 34,9 

Észak-Magyarország 78 192 16,6 132 931 27,5 303 582 60,1 

- Borsod-Abaúj-Z. 57 802 21,7 82 920 30,5 168 567 60,2 

- Heves 13 957 11,3 36 073 28,4 93 624 71,3 

- Nógrád 6 433 7,9 13 938 16,6 41 391 47,7 

Észak-Alf öld 69 483 13,2 140 492 25,4 362 921 63,6 

- Hajdú-Bihar 39 205 20,8 65 609 32,9 130 335 62,1 

- Jász-N.-Szolnok 17 283 11,1 44 832 28,0 108 879 67.1 

- Szabolcs-Sz-B. 12 995 7,0 30 051 15,5 123 707 62,2 

Dél-Alföld 90 020 17,1 284 005 53,1 413 196 75,9 

- Bács-Kiskun 24 350 12,0 87 920 42,4 152 528 70,3 

- Békés 17 682 11,3 78 646 50,1 123 653 75,1 

- Csongrád 47 988 28,7 117 439 68,9 146 826 83,4 

Összesen: 919 309 24,7 / 629 706 41,9 2 745 821 68,9 

Városok (Budapest nélkül) 424 910 28,5 845218 52,5 1 298 301 74,8 

Községek 18 007 1,3 148 043 10,4 728 352 49.7 

*A gázhálózatba bekapcsolt háztartások és az összes háztartás számának aránya. 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Megyei Statisztikai Évkönyvek 

Magyarországon a hetvenes évek volt a lakásépítések nagy korszaka, ekkor több 

mint 891 ezer új lakás épült. De ebből mindössze 355 ezer (40%) épült úgy, hogy csat

lakozott a gázrendszerhez. A nyolcvanas években a romló gazdasági helyzet miatt visz-
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szaesett az építések száma, és az újonnan emelt 642 ezer lakásnak csak 35,9%-a (231 

ezer lakás) épült vezetékes gázzal. A rendszerváltozás éveiben az építkezések száma 

még jobban visszaesett, és az 1990 utáni 5 évben mindössze 125 ezer lakás épült. A 

gázhálózatra csatlakoztatott újonnan épített lakások aránya azonban növekedett, és elér

te az 57%-ot. Az emelkedés a kilencvenes évek második felében gyorsabb lett. (Az 

1998-ban épült 28 257 lakás 65,5%-a (18 546), az 1999-ben épült 19 287 lakás 74 %-a 

(14 267) készült úgy, hogy csatlakozott a gázhálózatra). Ebben - a gázenergia növekvő 

„népszerűsége" mellett - nagy szerepe volt annak, hogy akik ezekben az években épít

kezésekbe fogtak, azok gyakran a jobb anyagi helyzetben lévő társadalmi csoportokból 

kerültek ki, és megengedhették maguknak azt a plusz kiadást is, hogy bevezessék új 

lakásukba a gázt (Persze ha volt az adott településen ilyen lehetőség). Tehát, bár a nehéz 

gazdasági feltételek miatt jelentősen visszaesett a lakásépítések száma Magyarországon, 

az utóbbi években a lakosság egyre inkább elfogadta, „ráállt" a vezetékes gáz felhaszná

lására, és erre a kedvezőtlen körülmények mellett, és persze a különböző támogatási 

formákat igénybe véve (önkormányzati támogatás, kedvezményes kamatozású hitelek, 

áfa visszaigénylése) hajlandó volt anyagilag is áldozni. 

A vezetékes gáz felhasználásának fontos mutatója, hogy az ország egyes terüle

tein mennyi a gázhálózatba bekapcsolt települések száma, illetve aránya. A hazai szén

hidrogén-termelés a Dél-Alföldre és Zalára koncentrálódik, és ezek a területek kedvező 

adottságukat ki tudták használni a fejlődés érdekében. A kitermeléstől távol fekvő me

gyéknek, településeknek azonban meg kellett várni, hogy kiépítsék arra a vezetékeket. 

A nyolcvanas évek elején az ország településeinek 5-6%-ban volt bekötve a gáz, 

de az Alföldön egyes megyékben a települések 13-14%-a volt ellátva vezetékes gázzal. 

Kedvező arányt mutatott fel az ország délnyugati megyéje Zala is, itt a községek és a 

városok több mint egytizede kapcsolódott rá a vezetékrendszerre. A „sereghajtó" Tolna 

és Komárom, ahol a nyolcvanas évtizedben indult meg ez a típusú szolgáltatás. 

Egy a Pest, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés és Hajdú-Bihar megye által alkotott 

térség volt az, amely 1980-ban a vezetékesgáz-ellátással rendelkező települések arányát 

tekintve az országos átlagot jelentősen meghaladta. Ezt a „tömböt" egy olyan sáv hatá

rolta, ahol az előbb említett arány 3-5%-os: Észak-Magyarországon Borsod-Abaúj-

Zemplén, Nógrád és Heves, a Dunától nyugatra Veszprém, Somogy és Fejér. A dunán

túli megyék voltak a legrosszabb helyzetben; Baranyában mindössze egyetlen települc

sen (Pécsett), Győr-Sopronban csak Győrött és Sopronban, Vasban két településen volt 

vezetékes gáz. Szabolcsban - négy településsel - 1,8%-os volt az ellátottság szintje. 
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Az 1980 utáni tíz évben a gázellátásban részesülő települések száma 177-ről 

453-ra nőtt, így 1990-ben Magyarország településeinek majd 15%-a volt az ellátásba 

kapcsolva. A nyolcvanas években elsősorban az Alföldön növekedett a gázellátással 

bíró települések száma: Pest megye területén 36-tal, Bács-Kiskunban 34-gyel, Békésben 

33-mal és Csongrádban 14-gyel. Somogy megyében 25 települést kapcsoltak a hálózat

ra. Az évtized végére az országos átlagot messze meghaladta a Dél-Alföld ellátottsága. 

Csongrádban például 1990-re a települések majd a fele rendelkezett vezetékes gázzal. 

1990 után rendkívül gyors ütemű volt a növekedés, és 1999-ban már 2 384 tele

pülés volt a gázellátásba kapcsolva, 9 év alatt több mint ötszörösére növekedett a szá

muk. E jelentős növekedéssel együtt, a fejlesztések eloszlása jóval egyenletesebb volt, 

mint korábban. Szabolcs-Szatmár-Beregben 218-cal, Borsod-Abaúj-Zemplénben 256-

tal, Heves megyében 99-cel emelkedett a bekapcsolt települések száma. Ugyancsak 

nagy növekedést mutattak Pest (121) és Fejér (82) megyék, de Vasban is 132, még 

Győr-Moson-Sopronban 157 települést „kötöttek be". Jelentős volt a fejlődés az ország 

két legkisebb területű megyéjében, Komárom-Esztergomban (73) és Nógrádban (99) is. 

A korábban megindult fejlesztések révén 1999-ben a Dél-Alföldön minden tele

pülésen volt vezetékes gáz, az Észak-Alföldön és Közép-Magyarországon l - l helyen 

nem volt ilyen szolgáltatás. Észak-Magyarországon a települések több mint 80%-a volt 

a gázhálózatra kötve. A Dunántúlon Fejér és Komárom megyék lefedettsége éri el a 

kelet-magyarországi mértéket. A dél- illetve a nyugat-dunántúli régiókban és Veszprém 

megyében még jelentős fejlesztések szükségesek a jövőben. 

1990 után az ország több területén csak kismértékben növekedett a vezetékes 

gázzal ellátott települések száma. Ennek okai a következők: 

- Egyrészt azokban az alföldi megyékben, ahol a közeli kitermelés miatt a leg

korábban megindult és a leginkább elterjedt a vezetékes gáz fogyasztása. 

- A Dunántúl megyéinek többsége - kivétel Fejér és Komárom-Esztergom - a 

vezetékesgáz-fogyasztás mutatóit tekintve az országos átlag alatt állnak. Bár a kilencve

nes években a Dunántúlon is gyors fejlesztésekbe fogtak, de „lemaradásukat" egyelőre 

nem mindenütt sikerült behozni. A fejlesztéseket jelentősen akadályozza a térség apró

falvas szerkezete. (Korábban az importvezetékektől illetve a kitermelőhelyektől való 

távolság okozta ezt.) Bár 1990 és 1999 között jelentősen emelkedett a fogyasztásba 

kapcsolt települések száma, a bekapcsolt települések aránya jóval elmarad az országos 

átlagtól. A kilencvenes években Baranyában 103 új helység csatlakozott a rendszerhez, 

de az ellátott települések aránya így sem érte el a 40 %-ot. Somogyban 90-nel növeke-
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dett a vezetékes felhasználásban részesülő városok és községek száma, ami más - kevés 

településsel bíró - megye esetén kiemelkedő szám lenne, azonban a majd kétszázötven 

településsel bíró Somogy esetében ez sem volt elég ahhoz, hogy behozza lemaradását. 

A lassú fejlődést mutató megyék közül ki kell emelni Zalát, ahol 1990 és 1999 között 

73 településen vált lehetővé a vezetékes gáz felhasználása, de így is a települések alig 

több mint 40 %-ában van ilyen szolgáltatás. (A nyolcvanas években Zala még élenjárt a 

bekapcsolt települések arányát tekintve az országban. A megye csökkenő szénhidrogén

termelése nem tudta ezt a szolgáltatást igazán fejleszteni.) Veszprém megye helyzete 

sem sokkal kedvezőbb. Itt a települések 57 %-a van a hálózatra kapcsolva. A kilencve

nes években Győr-Moson-Sopronban, illetve Vas megyében jelentős fejlesztések történ

tek, de sok település vár még bekapcsolásra. 

A vezetékesgáz-ellátás szempontjából a városi ranggal rendelkező települések 

kétségkívül jobb helyzetben voltak (vannak), mint a községek. 1970-ben 35, 1980-ban 

már 58 városban volt vezetékes gáz. Tehát 1980-ban a 96 városi ranggal rendelkező 

település 60%-ában volt ilyen szolgáltatás. A 19 megyeszékhelyből kettőben. Tatabá

nyán és Szekszárdon hiányzott a vezetékes gáz vételezésének lehetősége, de Pest, 

Csongrád és Somogy megyékben, Fejérben és Hevesben minden városban lehetőség 

nyílt a vezetékes gáz fogyasztására. Az ország nyugati és északi szélén lévő megyékben 

volt a legkedvezőtlenebb a városok ellátottságának aránya. 

1980 és 1990 között a duplájára emelkedett a vezetékesgáz-ellátásba bekapcso

lódott városok száma, és 1990-ben a 166 városi ranggal rendelkező hazai településből 

120-ban volt már ilyen irányú szolgáltatás, ami 72%-os arányt jelent. 1980 után több 

település kapott városi jogot, gyakran úgy, hogy a vezetékes gáz nem volt elérhető az 

adott településen. Bár több feltételt kellett a városi rangért jelentkező magyar községek

nek (illetve akkori közigazgatási beosztás szerint városi jogú nagyközségeknek) teljesí

teni, a gázhálózat kiépítettsége nem volt a megkövetelt igények között. (Megemlítendő, 

hogy a „központ" elég nagyvonalúan ítélték oda a városi címeket a nyolcvanas években, 

és ez a folyamat tulajdonképpen a rendszerváltozás után is folytatódott).5 6 Ezzel együtt 

felgyorsult a gázhálózat kiépítése, és több, frissen várossá avatott településre pár éven 

belül eljutott ez a típusú szolgáltatás, jelentősen hozzájárulva a vidéki lakosság életének 

a javításához, modernizálásához. 

Dr. SZIGETI ERNŐ: Urbanizáció, városhálózat, várossá nyilvánítás. 
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48. t á b l á z a t : A v e z e t é k e s g á z e l l á t á s b a n r é s z e s ü l ő t e l e p ü l é s e k s z á m á n a k a l a k u l á s a 

Telepü 1980 1990 1999 

Megye, régió 
lések 

száma 
Ellátott 
telepü
lések 
száma 

Ellátott 
telepü
lések 

aránya 
(%) 

Ellátott 
telepü
lések 

száma 

Ellátott 
telepü
lések 

aránya 
(%) 

Ellátott 
telepü

lések 
száma 

Ellátott 
telepü
lések 

aránya 
(%) 

Közép-Magyarország 755 27 14,6 63 34,1 184 99,5 
- Budapest 1 1 100,0 1 100,0 1 100,0 
- Pest 184 26 14,1 62 33,7 183 99,5 

Közép-Dunántúl 406 75 3,7 48 11,8 309 7(5,7 
- Fejér 107 5 4,7 24 22,4 106 99,1 
- Komárom-Esztergom 74 - - 1 1,3 74 100,0 
- Veszprém 225 10 4,4 23 10,2 129 57,3 

Nyugat-Dunántúl 646 33 5,1 57 8,8 479 64,9 
- Győr-Moson-Sopron 173 2 1,2 6 3,5 163 94,2 
-Vas 216 2 0,9 13 6,0 145 67,1 
- Zala 257 21 10,5 38 14,8 111 43,2 

Dél-Dunántúl 653 14 2,1 62 9,5 333 57,0 

- Baranya 301 1 0,3 16 5,3 119 39,5 

- Somogy 244 13 5,3 38 15,6 128 52,5 

- Tolna 108 - - 8 7,4 86 79,6 

Észak-Magyarország 600 27 3,5 45 7,5 499 83,2 

- Borsod-Abaúj-Zemplén 355 12 3,4 20 5,6 276 11,1 

- Heves 118 5 4,2 18 15,3 117 99,2 

- Nógrád 127 4 3,1 7 5,5 106 83,5 

Észak-Alföld 388 22 7,7 49 12,6 387 99,7 

- Hajdú-Bihar 82 10 12,2 18 22,0 82 100,0 

- Jász-Nagykun-Szolnok 78 8 10,3 20 25,6 78 100,0 

-Szabolcs-Szatinár-Bereg 228 4 1,8 11 4,8 227 99,6 

Dél-Alföld 253 48 19,0 729 57,0 253 700,0 

- Bács-Kiskun 118 9 7,6 43 36,9 118 100,0 

- Békés 75 11 14,7 44 58,7 75 100,0 

- Csongrád 60 28 46,6 42 70,0 60 100,0 

Összesen: 3 131 777 5,7 453 14,5 2 384 76,1 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Megyei Statisztikai Évkönyvek 

1990 és 1999 között sok városban kiépítették a vezetékesgáz-hálózatot. Különö

sen a dunántúli városokban - amelyek addig kedvezőtlenebb helyzetben voltak a keleti 

országrész városaival szemben - volt jelentős a fejlesztés. Úgy tűnik, hogy lemaradását 

ezen a téren a nyugati országrész fokozatosan ledolgozza a keletivel szemben. 1999-ben 

a 218 városi ranggal rendelkező magyar településből már mindössze egyetlen egyben 
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nem volt elérhető a vezetékes gáz, a Baranya megyében, Sellye városában. (1998-ban 

még háromban nem volt elérhető a vezetékes gáz: Baranya megyében Sellye és Siklós 

városokban, illetve Somogyban Tabon.)67 

1980-ban mindössze a községek 3%-ában, (96 községben) volt vezetékesgáz

ellátás. Az államszocializmus éveiben elsősorban a városok közelében lévő községek

nek volt lehetőségük arra, hogy bekapcsolódjanak a szolgáltatásba. Még az Alföldön 

fekvő községek ellátását sem igazán ösztönözte a kitermeléshez való közelség. Az 

1980-as évek elején 3 megye volt, amely a bekapcsolt községek száma és aránya alap

ján meghaladta az országos átlagot: Zala, Békés és Pest. Békés és Zala a földgázmezők, 

Pest a legjobb színvonalon ellátott Budapest közelségét használhatta ki fejlődéséhez. 

1980 és 1990 között kapcsolták be a községek mintegy 8 %-át a vezetékesgáz

szolgáltatásba, és számuk 1990 végére elérte a 333-at. A nyolcvanas években a legtöbb 

községet az Alföldön - Csongrád, Békés, Bács-Kiskun és Pest - megyében kapcsoltak a 

hálózatra. Ezek a térségek voltak azok 1990-re, melyekben a legjobb volt a kistelepülé

sek ellátottságának aránya. A községek vezetékes gázzal való fejlesztése igazán az 

1990-es években indult el, és 1999-ben 2 167 ellátott község volt. 1990 és 1999 között 

több mint 1800 község kapcsolódott a gázhálózatra, a községek mintegy 60 %-a. Az 

ország egyes területein több település összefogásával térségi társulásokat hoztak létre a 

hálózat kiépítésére. A vidékfejlesztés jegyében, a kistelepülések fejlesztését az állam is 

támogatta, és a lakosság is nagymértékben kivette belőle a részét, annak ellenére, hogy 

a kilencvenes években hazánk gazdasági válságot élt át. Az országszerte folyó gázberu

házások jelentősen javították a vidéki települések, emberek életminőségét. A fejleszté

sek hatásra a gázcsőhálózat hossza - ami 1980-ban 6786 km volt - tíz esztendő alatt 

több mint háromszorosára emelkedett, és elérte a 22 559 km-t. Az 1990 után években 

további erőteljes növekedés voltjellemző, és 1999-ben elérte a 70 589 km-t. 

A gázbekötéseket az utóbbi esztendőkben főleg a fűtési célú felhasználás moti

válta. 1999-ban a vezetékes gázt a háztartási fogyasztók 81 %-a fűtésre is használta.6 8 A 

fűtési fogyasztók aránya évről-évre emelkedik. 1990-ben a hálózatra kapcsolt háztartá

sok kétharmada, 1980-ban csak a fele használta a vezetékes gázt fűtésre is. A fűtési fo

gyasztók aránya a községekben és azokban a térségekben, megyékben a legnagyobb, 

ahol a nagyarányú fejlesztéseket az utóbbi években hajtottak végre. 1999-ben a város-

1999. január. 1 -jei közigazgatási beosztás szerint. 
6 8 Fűtési fogyasztók: azok a háztartási gázfogyasztók, akik lakásukban a gázt közvetlenül - konvektor, 
fali melegítő, cirkogejzír, cserépkályha révén - fűtésre is használják. 
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okban a gázfogyasztók 74%-a használta a gázt fűtésre, a községekben ez az arány közel 

99%! A községekben szinte minden vezetékes gázt fogyasztó fűtési fogyasztó is, ugyan

is a kistelepüléseken alig vannak távfűtő vállalkozások, illetve olyan központi kazánok, 

melyek több lakóépület ellátását oldanák meg. A fűtési fogyasztók magas aránya a kis

településeken hozzájárul ahhoz (a mezőgazdasági célú fogyasztással együtt), hogy amíg 

1998-ban egy átlagos háztartás 1 242 m 3 gázt használt fel egy évben, addig egy községi 

háztartási fogyasztó 1 556 m 3-t. 

Az 1980-at megelőző időszakban a vezetékesgáz-szolgáltatás leginkább a 

fővárosban volt elérhető. Az Alföldön (pl. Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar megyék), i l 

letve Zala megyében kedvező feltételt jelentett a hazai földgáz kitermelésének a közel

sége. (A keletről érkező Testvériség gázvezeték elsősorban a főváros és az észak

magyarországi iparvidék városainak, üzemeinek ellátását szolgálta. A vezeték Szabolcs-

Szatmár-Bereg területén halad át, mégsem tudta azt a megye „megcsapolni", és nem 

hatott ösztönzőleg a gázfogyasztás fejlődésére a megyében.) 

A hetvenes évek végére a városok - elsősorban a nagyvárosok (megyeszékhe

lyek) - jelentős hányada már rendelkezett vezetékes gázzal. A hetvenes és a nyolcvanas 

évek várospolitikai gyakorlata egyébként is prioritásként kezelte a megyeszékhelyek 

fejlesztését a kistelepülésekkel szemben,69 ami növelte a településtípusok közötti infrast

rukturális szakadékot. Kedvező feltételt teremtett, ha a város az ipar egyik "fellegvára" 

volt, hiszen akkor energiaszükségletei miatt csatlakozhatott a rendszerhez, mint például 

Kazincbarcika, Salgótarján, Várpalota, Ózd, Dunaújváros vagy Tiszaújváros. 

Az 1980 és 1990 közötti években „kitapintható" a vezetékesgáz-rendszer gyors 

fejlesztése. Főleg keleti térségekben jelentett ez előrelépést, amelyek addig is a legjob

ban ellátott területek voltak, közel fekszenek az alföldi kitermelőhelyekhez, az import

forráshoz. Országosan jelentősen emelkedett a vezetékes gázzal rendelkező városok 

száma, ugyanakkor a községek bekapcsolásában nem történt igazi áttörés. Az évtized 

végére - mint ahogy azt megelőzően is - a vezetékesgáz-ellátás területén a legjobb mu

tatókkal a Pest, Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megyék alkotta térség, illetve Zala 

megye és a főváros rendelkezett. Zalában azonban 1980 után lassabb volt a fejlesztés 

üteme, mint a többi élenjáró térségben. (Az aprófalvas megyékben a települések bekap

csolása a hálózatba jóval lassabban halad az országos átlagnál.) Néhány térség lemara-

. KOSZEGFALVl GYÖRGY: A magyarországi településrendszer a kilencvenes években. 
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dását illetve a vezetékes gáz felhasználásának alacsonyabb szintjét (pl. Észak-

Magyarország, Dél-Dunántúl) részben magyarázza a „saját energiaforrás": a kőszén. 

1990 után, a társadalmi-gazdasági átalakulás első éveiben sem torpant meg a 

gázhálózat fejlesztése, és ezt kevés területről lehetett elmondani ebben az időszakban. A 

vezetékesgáz-hálózat fejlesztésének súlypontja áthelyeződött az addig legjobban ellátott 

térséggel határos területekre, és elérte Fejér, Heves, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyét. Az évtized folyamatai között meg kell még említeni a korábban lemaradt Ko

márom-Esztergom megye jelentős előrelépését. 

Az kilencvenes évek fejlődésének egyik meghatározója a kistelepülések 

vezetékesgáz-ellátása. A szocialista években lejátszódott iparosodás, a gyors ütemű ur

banizáció, a nagy- és bizonyos középvárosok körét előtérbe helyező városfejlesztés 

kedvezőtlenül érintette a községek fejlődését. Lassan fejlődött a falvak infrastrukturális 

ellátottsága, és ennek részeként a gázhálózat is. A rendszerváltozás óta eltelt években a 

korábbi folyamatok és azok következményei tovább éltek, és negatívan befolyásolták a 

községi településrendszer fejlődési pályáját. Azonban a vezetékes gáz 1990 után sok 

kistelepülésre eljutott. A vezetékesgáz-hálózat fejlesztésében a nagyvárosok közelében 

fekvő kistelepülések fejlődése volt erőteljesebb (például: budapesti agglomeráció, Szé

kesfehérvár környéki falvak, Balaton-régió), a dunántúli és az észak-magyarországi 

kisfalvak helyzete - kiváltképpen a városhiányos területeken - a legkedvezőtlenebb. 

A kistelepüléseken illetve az ország fejletlenebb térségeiben a gázhálózat fejlő

dését hátráltatták a lakosság romló jövedelmi viszonyai. A jobb életminőséget (munka

hely, komfort, szórakozás stb.) kínáló nagyvárosok a fiatalokat „elszívták", és a jövede

lem felhasználása egyre inkább a városokban koncentrálódott. A községekben a lakos

ság elöregedése, az alacsony jövedelmek akadályozták a fejlesztéseket. (Az idősebb 

lakosság koránál fogva is nehezebben hajlandó elfogadni és elvégezni az újításokat.) 

A vezetékesgáz-szolgáltatás terjedését vizsgálva megfigyelhető egyfajta területi 

kiegyenlítődési folyamat. Természetesen a területi különbségek nem tűntek el. Ez a 

megállapítás elsősorban a Dél-Dunántúlt érinti, amelynek mutatói jelentősen elmarad

nak az országos átlagtól. A Dunántúlon az elaprózódott településszerkezet is akadályoz

za a vezetékes gáz terjedését. A korábban jelentős szénhidrogén-termeléssel rendelkező 

Zala megye ellátottsága 1980-ig a legjobbak között volt, de ezt nem követte dinamikus 

bővülés. A zalai szénhidrogén-termelés visszaesése jelentősen hátráltatta a Dél-

Dunántúl gázhálózatának fejlődését is. 
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Ugyancsak az országos átlag alatti ellátottsági mutatókkal bír a nyugat-dunántúli 

régió. Ennek legfőbb oka, hogy a térség távol fekszik a hazai földgázmezőktől és az 

import behozatalát biztosító, keletről érkező Testvériség vezetéktől. A Nyugat-Dunántúl 

ellátását segítheti az 1996-ban átadott magyar-osztrák gázvezeték. 

A Közép-Dunántúl ellátottsága a kilencvenes évek végére megközelítette az or

szágos átlagot. Nagyon gyors volt a Komárom és Fejér megyében a gázhálózat kiépíté

se, ugyanakkor az aprófalvas Veszprém megye jelentős fejlesztésekre szorul. 

Az adatok alapján megállapítható, hogy az elmúlt évtizedekben történt fejleszté

sek révén az ország keleti része a vezetékes gáz ellátás mutatóit tekintve megelőzte a 

gazdaságilag és társadalmilag fejlettebbnek tekintett Dunántúlt, a keleti területek, első

sorban az alföldi megyék jobb mutatókkal rendelkeznek, mint a nyugatiak. Az utóbbi 

évek fejlesztései révén azonban ezek a különbségek „eltűnőben" vannak. 

7. 3. A táv-hőellátás területi különbségei 

A távfűtés meglétét egy településen két tényező jelentősen befolyásolja. Egy

részt a hazai - több tízezer lakossal rendelkező nagyvárosokban - megyeszékhelyeken, 

megyei jogú városokban - általában megtalálható ez a szolgáltatás. A kilencvenes 

években két megyeszékhelyen illetve megyei jogú városban nem volt távfűtési lehető

ség: Békéscsabán és Zalaegerszegen. Természetesen a városok lakótelepein (panelháza

iban) legelterjedtebb fűtési módozat ez. Másrészt, jelentősen segítette a távfűtés elterje

dését, ha egy településen, vagy annak közelében valamilyen erőmű müködött/müködik. 

Nem véletlen, hogy ezekben a városokban (például Ajka, Tatabánya, Dunaújváros, 

Pécs, Kazincbarcika, Tiszaújváros, Százhalombatta) több ezren használják ezt a fűtési 

módot. A magyar lakásállomány mintegy 16 %-a rendelkezett távfűtéssel 1999-ben. 

A távfűtésbe bekapcsolt lakások száma a gazdasági-társadalmi rendszerváltásig 

viszonylag gyorsan növekedett. A hetvenes években négyszeresére - 109 ezerről 

(1970), 438 ezerre (1980) - , még a nyolcvanas években 47 %-kal, mintegy 645 ezerre 

(1990) emelkedett a számuk. 14-gyel emelkedett azon települések száma is - 95-ről 

109-re - , ahol volt ilyen szolgáltatás. 

A kilencvenes években a bővülés megállt, 1990 és 1999 között alig 1 %-kal nö

vekedett a távfűtést igénybe vevő lakások száma. 1999-ben a távfűtésbe bekapcsolt te

lepülések száma összességében néggyel volt kevesebb, mint 1990-ben. Miközben Bé

késben 3-mal, Borsodban 1 -gyei, Hevesben és Veszprémben 2-2-vel csökkent az ezzel a 
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szolgáltatással rendelkező települések száma, Bács-Kiskun, Csongrád, Jász-Nagykun-

Szolnok és Pest megyék mindegyikében 1 -1 település „kapott" távfűtést. 

A kilencvenes évek során gyorsan emelkedett a termálvíz felhasználása, 1995 és 

1999 között például kétszeresesére nőtt a távfűtéses lakások száma (1999: 13 692). Ek

kor a távfűtéses lakások mindössze 2 %-a használt termálvizet. 

49. t á b l á z a t : A t á v f ű t é s b e bekapcsolt l a k á s o k s z á m á n a k a l a k u l á s a 1980-99. 

Megye, R é g i ó 1980 1990 
Változás 

1990/1980 
(%) 

1999 
Változás 

1999/1990 
(%) 

Ellátott 
lakások 

aránya (%) 
1999-ben 

Közép-Magyarország 178 417 260 831 146,2 261 361 100,3 23,3 
- Budapest 167 399 241 695 144,4 241 693 100,0 31,9 
- Pest 11 018 19 136 173,7 19 668 102,8 5,4 

Közép-Dunántúl 73 932 99 267 134,3 100 321 101,1 23,9 
- Fejér 32 226 40 832 126,7 40 786 99,9 25,8 
- Komárom-E. 23 280 34 139 146,6 36 038 105,6 30,4 
- Veszprém 18 426 24 296 131,8 23 497 96,7 16,4 

Nyugat-Dunántúl 34 006 48 452 142,7 50118 103,4 13,4 
- Győr-M.-Sopron 23 141 32 596 140,8 33 181 101,8 20,8 
-Vas 9 940 14 728 148,2 15 809 107,3 15,5 
- Zala 925 1 128 121,9 1 128 100,0 1,0 

Dél-Dunántúl 36 044 58 822 163,2 59 234 100,7 15,2 

- Baranya 25 996 39 862 153,3 39 906 100,1 25,6 
- Somogy 4 924 8 053 163,5 8 244 102,4 6,3 
Tolna 5 124 10 907 212,9 11 084 101,6 11,4 

Észak-Magyarország 49 736 67 085 134,9 66526 99,2 13,3 
- Borsod-A.-Zemplén 41 011 54 266 132,3 54 180 99,8 19,3 
- Heves 5 690 8 142 143,1 7 596 93,3 5.8 
- Nógrád 3 035 4 677 154,1 4 750 101,6 5,4 

Eszak-Alföld 36 336 60 733 167,1 62 823 103,4 10,7 
- Hajdú-Bihar 18 971 32 844 173,1 34 362 104,6 16.4 
- Jász-N.-Szolnok 5 939 9 142 232,1 9 157 100,2 5,4 
- Szabolcs-Szatmár-B. 11 426 18 747 164,1 19 304 103,0 9,3 

Dél-Alföld 29 745 49 366 166,0 49 330 99,9 14,6 
Bács-Kiskun 8 751 15 755 180,0 15 906 101,0 7,0 

- Békés 512 1050 205,1 692 65,9 0,4 
- Csongrád 20 482 32 561 160,0 32 732 100,5 18,0 

Összesen: 438 261 644 556 147,1 649 713 100,8 16,1 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Megyei Statisztikai Évkönyvek 
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1999-re a termálvíz fűtési (illetve e mellett melegvíz-szolgáltatás céljából törté

nő) felhasználása leginkább az Alföldön, elsősorban Csongrád megyében a terjedt el. 

Csongrád megyében öt városban - Szegeden, Szentesen, Hódmezővásárhelyen, Makón, 

illetve Csongrádon - és egy községben, Algyőn volt ilyen szolgáltatás. Szeged kivételé

vel minden távfűtéssel rendelkező csongrádi településen a termálvíz biztosítja minden 

távfűtéssel bíró lakás fűtését. Békés megyében Szarvason, illetve a Jász-Nagykun-

Szolnok megyében lévő Martfűn minden távfűtéses lakást termálvízzel fűtöttek, akár 

csak a Somogy megyei Nagyatádon. Győr-Moson-Sopronban a Kapuváron a távfűtéses 

lakások mintegy kétharmadában használták a termálvizet erre a célra. 

A községekben igen ritka a távfűtés, 1999-ben mindössze 12 községben volt. 

Borsodban Hollóházán, Csongrádon Algyőn (termál), Hajdú-Biharban Kábán, Heves 

megyében Bélapátfalván, Komárom-Esztergomban Almásfüzitő, Baj, Bókod, Lábatlan 

településeken, Pest megyében Kistarcsán, Veszprém megyében Balatonfüzfőn. 

Nyírádon és Pétfürdőn volt meg ez a szolgáltatás. Komárom és Veszprém megyékben a 

közeli erőmüvek ösztönözték a távhőszolgáltatás megjelenését a községi településeken. 

A Nyugat-Európában igen népszerű energiavételezési mód iránti érdeklődés 

visszaesés több okkal magyarázható. A gazdasági recesszió már önmagában is akadá

lyozta az ilyen irányú lakossági beruházásokat. A megtorpanás másik oka, hogy 1992-

ben a Kormány megszüntette a távfűtés addigi központi támogatását, és az ármeghatá

rozás feladatát pedig átadta a helyi önkormányzatoknak. (1992-ben 108 településből 19 

távfűtését továbbra is valamelyik MVM-erőmű látta el). Bár a helyi testületek a szociá

lis érzékenységüket kifejezhetik a táv-hőárak megállapításánál, az árak ezután jelentő

sen megemelkedtek, bár nem mindenhol egyformán. A számlázás alapja továbbra is 

elsősorban a fűtött terület nagysága maradt, ami már lokálisan is különbségeket jelen

tett. Budapesten például egy 52 m2-es lakás fűtési költsége alig 50 %-a volt egy ugyan

ilyen mérető átlagos vidéki lakásénak.7 0 

A távfűtés módját drágítja az, hogy hazánkban elég alacsony hatásfokú módját 

alkalmazzák ennek. A fejlett államokban ugyanis nem primer energiát használnak erre, 

hanem úgynevezett hulladék hőt (villamos erőmüvek egyébként „elszökő" hőjét) illetve 

- mezőgazdaságban vagy más tevékenység során keletkezett - hulladék fűtőanyagot. A 

távfűtés „népszerűségét" csökkenti az is, hogy még Nyugat-Európában a távfűtésre 

közvetlenül használt földgáz mintegy 40 %-kal olcsóbb a lakossági árnak, addig Ma-

Forrás: Energiapolitika Magyarország, 1995. évi felmérés. 
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gyarországon ez 13 %. 7 1 Ugyancsak a távfűtés „népszerűségét" rontja, hogy a rossz a 

lakások hőszigetelése, és kiváltképp igaz ez a lakótelepi panellakásokra, amelyek döntő 

része éppen ezzel a fűtési móddal rendelkezik. 

A nyugat-európai példák szerint a jól működő távfűtés környezetkímélő, és se

gítségével megfelelő hatásfokkal (és gazdaságosan!) üzemeltethető a hőszolgáltató 

erőmű is. Magyarországon ennek érdekében célszerű a távhőszolgáltatást úgynevezett 

kombinált ciklusú erőművekkel együtt működtetni, amivel jelentősen csökkenthetők a 

költségek. (Egy átlagos erőmű hatásfoka a fejlett államokban 40 %. Egy kombinált cik

lusú erőmű hatásfoka, a hulladék hő felhasználásával akár 75 %-ra is növelhető.) Ilyen 

erőmüprojektek indultak a kilencvenes években hazánkban például Csepelen, Kispesten 

vagy Újpesten, ahol nagy távhőigényü lakótelepek vannak. 

50. táblázat: A távfűtéssel és melegvízhálózattal rendelkező települések számának 

Megyék 1980 1990 1995 1999 

Bács-Kiskun 4 4 4 5 

Baranya 5 6 6 6 

Békés 3 5 3 2 

Borsod-Abaúj-Zemplén 10 11 11 10 

Csongrád 5 5 5 6 

Fejér 3 4 4 4 
s£ 

Győr-Moson-Sopron 4 5 5 5 
* l— 

Hajdú-Bihar 6 7 7 7 
ti. • 

Heves 5 5 3 3 

Jász-Nagykun-Szolnok 2 2 2 3 

Komárom-Esztergom 11 11 11 11 

Nógrád 1 2 2 2 

Pest 10 10 11 11 

Somogy 2 3 3 3 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 4 6 6 6 

Tolna 4 4 4 4 

Vas 6 6 6 6 

Veszprém 8 11 12 9 

Zala 1 1 1 1 

összesen: 95 108 103 104 

* Budapesttel együtt 
Forrás : Központi Statisztikai Hivatal: Megyei Statisztikai Évkönyvek 

7 1 A kombinált ciklusú erőmű esély a távfűtési díj csökkentésére - Népszabadság, 1998. november 23. 
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8. Összefoglalás 

A következő évtizedekben a világ energiafogyasztásában továbbra is meghatá

rozók maradnak a fosszilis energiaforrások. Ebben nagy szerepet játszik az, hogy áruk 

továbbra is megfizethető lesz a világpiacon. A fosszilis energiaforrások kiváltását 

nagymértékben akadályozzák (egyelőre) a megújuló források magas költségei. 

Nyugat-Európában növekedni fog az import részesedése az energiafelhaszná

lásban, ez elsősorban a földgáz-behozatal emelkedését jelenti majd. A kőszén szerepe 

jelentős marad a villamosenergia-termelésben. A növekvő energiaimport és földgázfel

használás hasonló folyamatként jelentkezik hazánkban, illetve az Európai Unióban, 

amelynek tagjaival egy gazdasági közösségben, rendszerben fogunk a jövőben élni. 

Az Unió és Magyarország energiastratégiai helyzetét javítja, hogy Európa körül 

hatalmas földgázkészletek terülnek el, így megfelelő gazdasági kapcsolatok k i 

építésével folyamatos lehet az ellátás. Energiaforrásokban szegény hazánknak hasznos 

lesz a csatlakozás az Európai Unióhoz, hiszen ennek keretében biztosabbá válik az 

energiaellátás. Hazánknak minél jobban ki kell használnia kedvező földrajzi fekvését, 

tranzitországként kell fellépnie az energiaszállítások terén. Előnyt jelent az is, hogy az 

unió tagjaként, kevesebb állóeszközt köt le majd az energia készletezése. Ugyanakkor 

meg kell felelnünk az Unió energiatartalékolási előírásainak. Ezen a téren jelentős lépé

sek történtek a kilencvenes évek folyamán, így hazánk ma már lényegében megfelel 

ezeknek a kritériumoknak. 

A meglévő energetikai kapcsolatok, a kiépült vezetékhálózat, a földrajzi helyzet 

és a tartalékok alapján kiemelt szerepe lehet a jövőben Oroszországnak (hazánk szállí

tója is) az EU gázpiacán. Kockázati tényezőt jelent, hogy az orosz gazdaságpolitikai 

célokat az üzleti megfontolások mellett geopolitikai érdekek is befolyásolják. Ugyan

akkor az orosz gazdaság életben tartásához nélkülözhetetlen az energiaexportból szer

zett deviza. Ennek kedvez, hogy Nyugat-Európa több államában a nukleáris kapacitás 

leépítését tervezik, ami növelni fogja a földgáz részesedését az energiafelhasználásban. 

Az atomenergia jövője - megítélésem szerint - bizonytalan az Európai Unió

ban. Ugyan egyre több államban szándékoznak visszafejleszteni ezt az ágazatot, de 

több fejlett államban is a nukleáris blokkok élettartam-hosszabbítását hajtották végre, 

illetve tervezik. A nukleáris energiatermelés megmaradását az energiapiacok liberalizá-
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lása is „segíti". (A liberalizált árampiacon az a szereplő „marad életben", aki olcsóbban 

képes elektromos energiát előállítani, illetve eladni.) 

A kőszén a jövőben egyre inkább a villamosenergia-termelés tüzelőanyaga lesz, 

más területeken a felhasználása csökken. Az Európai Unióban a felhasznált szén egyre 

nagyobb hányadát fedezi import. Növekszik és a jövőben is növekedni fog az Európán 

kívüli importszén részesedése a villamosenergia-termelésben. Több országban stratégi

ai megfontolások miatt igyekeznek fenntartani a szénalapú áramtermelést. Ez megfon

tolás tárgya lehet hazánkban is, ahol az energiapolitika a kilencvenes évek során nem 

kedvezett a szénfelhasználásnak. Magyarországon egy egészségesebb energiaszerkezet 

kialakításával célszerű figyelembe venni, hogy a világ széntartalékai több száz évre 

elegendőek, így a szénhidrogének jelentősebb áremelkedései esetén a jövőben verseny

képes forrás is lehet, elsősorban a villamosenergia-termelés terén. 

Közép-Európa energiaszerkezetében a földgáz részesedése megközelíti az uniós 

mértéket, és a jövőben is emelkedni fog a felhasználása, amit elsősorban a „közeli" 

orosz import biztosít (akárcsak a kőolajét). Meghatározó szerepet játszik a nukleáris 

energia, tartósan számolnak felhasználásával a jövőben is, így Magyarországon is. Az 

energiahiányos kis államoknak ez a forrás meghatározó az energiaigényük kielégítésé

ben. A szovjet típusú reaktorokat - így a paksit is - a kilencvenes években nyugati biz

tonsági berendezésekkel korszerűsítették. 

Az atomenergia alkalmazását tekintve Magyarország egy átmeneti térség tagja. 

Tőlünk keletre (pl: Oroszország, Ukrajna, Ázsia) a nukleáris energia tartós alkalmazá

sával számolnak. Ugyanakkor Nyugat-Európa több országában olyan döntések szület

tek, amelyek a nukleáris erőművek leszerelését tervezik középtávon. 

A magyar energiaszerkezetben leginkább a szén súlya csökkent a kilencvenes 

években. Különösen látványos volt a visszaesése az iparban, de a lakossági felhaszná

lásban is, szerepe azonban meghatározó maradt - az európai tendenciáknak megfelelő

en - a villamosenergia-termelésben. Ugyanakkor a lignit fogyasztása bővült a kilenc

venes években, melynek hátterében a visontai erőmű áramtermelése áll. Ez olyan for

rás, amelyből van elegendő tartaléka hazánknak, csökkentheti Magyarország függősé

gét az energiaimport terén. Ára valamelyest független a nemzetközi energiaáraktól, 

nagyobb mértékű felhasználása tompíthatja a nemzetközi energiaárak erőteljes növeke

désének kedvezőtlen hatásait. 

Magyarországon az elmúlt évtizedben megépült erőmüvek szinte kizárólag 

földgázalapúak. Energiastratégiai okokból megfontolandó, hogy a 2005 után felépíten-
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dő új alaperőmü tüzelőanyaga lignit legyen. (A feketekőszén-termelés az utolsó mecse

ki bánya 2003-ra tervezett bezárásával hazánkban megszűnik, és a barnaszén is perifé

rikus elemévé válik a hazai energiafelhasználásban.) 

A hazai energiaszerkezetben két forrás szerepe egyre meghatározóbbá vált a k i 

lencvenes években: az egyik az atomenergia, a másik a földgáz. 

A paksi atomerőmű évente, megbízhatóan körülbelül 140 PJ-lal járult hozzá a 

hazai energiafelhasználáshoz. Ezzel az elektromos energia fogyasztásának mintegy 

40 %-át, a bruttó energiafogyasztás körülbelül 12-14 %-át volt képes biztosítani min

den évben. A paksi erőmű előnye, hogy a hazai villamosenergia-rendszerben olcsóbban 

képes áramot termelni, mint más erőmű. Ez lehetőséget adott arra, hogy az áramárakat 

a gazdasági válság éveiben alacsonyan tartsa a kormányzat, alacsonyabban, mintha 

nem lett volna atomerőmű hazánkban. Kérdéses, hogy mi lesz azután, ha a paksi erőmű 

élettartama lejár. A jelenlegi helyzetből kiindulva ennek pótlása fosszilis energiaforrá

sok bevonását követelné meg. Ez jelentős környezetterheléssel járna (a szén esetében), 

illetve tovább növekedne az import aránya a hazai energiafogyasztásban (a földgáz 

esetében). Jelenleg nincs hivatalos, hosszú távú stratégia arra az esetre, ha a paksi erő

müvet le kell állítani. Célszerű lenne ezt minél előbb kidolgozni! 

A kilencvenes években folytatódott a földgáz részesedésének növekedése a ma

gyar energiafogyasztásban, amit segített a hazai energiapolitika (túlságosan is) „föld

gázbarát" volta. 1996-ban részesedése a felhasználásban meghaladta a kőolajét, ami 

szokatlan Európában. A gáz aránya elérte a 37 %-ot, amihez hasonló szerepe ennek a 

forrásnak csak Hollandiában van, azonban ez az ország jelentős saját tartalékokkal ren

delkezik. A hazai földgázfogyasztás az iparban a nyolcvanas és a kilencvenes években 

is csökkent, a lakossági felhasználás azonban nagyon gyorsan emelkedett. Hazánk nö

vekvő földgázimportját a lakossági igények növekedése okozta. 

A megújuló források felhasználásában „óvatos lépések" történtek Magyarorszá

gon a kilencvenes években. Hazánk adottságainak megfelelően elsősorban mezőgazda

sági melléktermékek felhasználása jöhet szóba. Az energiagazdasággal kiépülő integrá

ció segítheti a hazai agrárgazdaság válságának a megoldását. 

A rendszerváltozás éveihez Magyarország egy, a világgazdaság igényeinek nem 

megfelelő gazdasági szerkezettel érkezett meg. A termelői szféra rossz szerkezete, a 

korszerűtlen berendezések nem tették lehetővé a gazdaság hatékony működését. A ter

melői szféra energiafogyasztásának csökkenése már a nyolcvanas években elkezdődött, 

és a folyamat a kilencvenes években felgyorsult. Ez a csökkenés elsősorban az iparban. 
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ezen belül főleg a bányászatban, a kohászatban és a nem fémes ásványi termékek gyár

tásában figyelhető meg. De visszaesett a mező- és vízgazdálkodás, illetve a szállítás 

energiaigénye is. Megjegyzendő, hogy a termelői szféra energiafelhasználásának visz-

szaesésében jelentős szerepet kapott az is, hogy a fogyasztás egy része a magánvállal

kozások terjedésével a lakossági fogyasztás oldalán jelentkezett, vagy a szolgáltatási 

szférába „vándorolt át". 

Az energiafelhasználás a kilencvenes évek második felére tulajdonképpen stabi

lizálódott. Örömteli jelenség, hogy ekkor a gazdasági növekedés nem igényelte az 

energiafogyasztás bővülését, azaz egységnyi nemzeti terméket egyre kevesebb energia

ráfordítással képes a hazai gazdaság előállítani. Ez jelzi, hogy a magyar gazdaság al-

kalmazkodóban van a világ követelményeihez, az életképtelen gazdasági struktúrák 

jórészt lebomlottak, és egy olyan termelési kultúra van kialakulóban, amely az energia

igényességet tekintve is versenyképes. Ezt a folyamatot erősítette az energiatakarékos 

technológiák terjedése is. A gazdaság korszerűsödését mutatja, hogy emelkedett a szá

mítógépgyártás vagy az autóipar által felhasznált energia mennyisége. Napjainkban 

már az iparon belül a vegyipar számít a legnagyobb energiafogyasztónak jelezve, hogy 

ezt az ágazatot kevésbé érintette az elmúlt évek válsága. 

A lakosság energiafogyasztása a nyolcvanas években gyorsan emelkedett, ez a 

tendencia 1991-ig tartott. A rendszerváltás éveiben a lakosság energiaigénye jóval ki 

sebb mértékben esett vissza, mint a például az iparé, így 1992-től a nemzetgazdasági 

ágak közül már a legnagyobb energiafogyasztónak számít. 

Jelentős átalakulások játszódtak le a lakossági energiaszerkezetben. Csökkent a 

szénféleségek aránya, ezek helyét elsősorban a földgáz vette át. A villamos energia 

súlya is emelkedett valamelyest. A földgáz és a villamos energia fogyasztását kétségte

lenül ösztönözte a mindenkori kormányok árpolitikája. A kőolajszármazékok közül a 

kilencvenes években alig változott a lakosság benzinfogyasztása annak ellenére, hogy a 

benzinárak jelentősen megemelkedtek. (A vállalkozások terjedésével a termelői szféra 

benzinfelhasználásának egy része „átvándorolt" a lakosság körébe). A gáz- és tüzelő

olaj szerepe a nyolcvanas években és a kilencvenes évek első felében is folyamatosan 

esett, azonban az évtized második felében ismét emelkedett, éppen akkor, amikor a 

központi ármeghatározás alá eső áram- és gázárak is emelkedni kezdtek. 

A kilencvenes években az energiaszükséglet visszaesésével lehetővé vált egyes 

energiaféleségek behozatalának a mérséklése (például: kőszén, villamos energia). A 

villamosenergia-felhasználás csökkenése azt is lehetővé tette, hogy hazánk növelje 
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áramkivitelét a szomszédos államokba, bár továbbra is nettó importőr maradt. Ugyan

akkor a földgázbehozatal tovább emelkedett, e téren növekedett kiszolgáltatottságunk. 

Az energia-behozatal 1989 és 1992 között mérséklődött. Ezután az import lassú 

emelkedésnek indult, mivel a csökkenő hazai energiatermelés nem tudta fedezni az 

igényeket. 1999-ben az energiafogyasztás 64 %-a származott behozatalból. Ha az 

atomerőmű működéséhez szükséges fűtőelemek behozatalát is számítjuk, akkor az im

portfüggőség mértéke elérte a 76 %-ot! A kilencvenes években a növekvő energiaim

portot elsősorban a gyorsan emelkedő földgázbehozatal okozta, ami mintegy 41 %-kal 

növekedett 1990 és 2000 között. 

A rendszerváltás éveiben a magyar energiapolitika stratégiai célkitűzése volt az 

energiaimport diverzifikálása, az Oroszországtól (Szovjetuniótól) való minél nagyobb 

függetlenség megteremtése. A kilencvenes évek során a többi közép-európai állam is 

lépéseket tett a diverzifikált energia-behozatal megteremtése érdekében. Ezt az is ösz

tönözte, hogy ezen országok többsége politikailag, gazdaságilag egyre inkább az euró

pai integráció felé közeledett. Ezek a lépések azonban csak részben eredményezhették 

- a földrajzi közelség, a beszerzési ár miatt - az orosz függőség csökkenését. 

A kilencvenes években megtett magyar diverzifikációs lépések a következőkép

pen foglalhatók össze. 

A kőolajimport terén a diverzifikáció tulajdonképpen már a rendszerváltás előtt 

megvalósult, amikor megépült az Adria-vezeték. Az orosz import ugyan továbbra is a 

Barátság olajvezetéken át érkezik, de elvileg lehetőség van arra, hogy „sürgős esetek

ben" hazánk igénybe vegye az Adria-vezetéket is. 

Az energiaszerkezetben elfoglalt súlya és a szélesedő felhasználói kör miatt 

hangsúlyosabb feladat volt a földgázbeszerzési források diverzifikálása. A kilencvenes 

évek közepéig az egyetlen importforrás Oroszország volt. 1995-ben állították üzembe a 

HAG-vezetéket, amely Ausztrián át összeköttetést teremtett Nyugat-Európával. Ezáltal 

hazánk számára lehetővé vált, hogy algériai, esetleg északi-tengeri földgázt vásároljon. 

A MOL Rt. szerződéseket kötött francia és német vállalatokkal földgáz szállítására. A 

diverzifikációs lépések eredményességének megítélésénél a következő tényezőket kell 

figyelembe venni. 

Az orosz gáz olcsóbb, mint a norvég vagy az észak-afrikai nyersanyag. A HAG-

vezeték kapacitása 4,2 milliárd m 3 , miközben a magyar gázimport 9 milliárd m 3 

(2000), tehát hazánk az orosz szállítástól nem tudta teljesen függetleníteni magát. A 

nyugati szállítók pedig orosz földgázt továbbítanak a Győr és Baumgarten közötti veze-
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téken át Magyarországra. Ez a tény világossá teszi, hogy Magyarország megbízható 

ellátása érdekében elengedhetetlen, hogy legyen elegendő földgáz a közép-európai tér

ségben. Ez pedig továbbra is döntően függ Oroszországtól. 

Magyarország tranzitszerepét felértékelte a HAG-vezeték megépítése, ugyanis a 

vezeték kétirányú szállításra képes. Hazánk tranzitszerepét erősítheti annak az orosz 

elképzelésnek a megvalósulása, hogy egy Magyarországon át épített vezetéken szállíta

nának Dél-Európába gázt. Jelentős lehetőségek rejlenek abban, hogy a kimerült hazai 

földgázmezőket használják fel az Európába szállítandó gáz tárolóinak. 

A kilencvenes évek során jelentős lépések történtek a villamosenergia-import 

diverzifikációja terén is. A hetvenes években már létrejött az osztrák-magyar távveze

ték, ami az első ilyen kapcsolat volt az eltérő társadalmi rendszerű államok között. A 

diverzifikáció megteremtése során kiemelt fontosságú volt a CENTREL létrejötte, majd 

a tagállamok - Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország - együttes csat

lakozása 1999-ben a nyugat-európai UCTE rendszeregyesüléshez. Hazánk fejlesztette 

villamosenergetikai kapcsolatait déli irányba is, ami fontos lépése volt annak, hogy az 

UCTE-rendszer folytathassa „terjeszkedését" a Balkán irányába. 

Magyarország földrajzi elhelyezkedése tehát - akárcsak a földgáz esetében -

kedvező ahhoz, hogy előnyöket aknázzon ki a villamosenergia-tranzit terén. Az UCTE 

tervei között szerepel, hogy a görög és a jugoszláv illetve a román és a bolgár rendsze

rek csatlakozzanak a nyugat-európai rendszerhez. Az UCTE hosszú távon tervezi a 

rendszer keleti irányú bővítését Ukrajna és a Baltikum irányába is. A távolabbi tervek 

között szerepel egy egységes villamosenergia-rendszer kialakítása Észak-Afrikától 

Oroszországig középpontjában Magyarországgal. 

Villamosenergia-kereskedelmünk a kilencvenes években megélénkült a környe

ző államokkal. A korábbi évtizedekkel szemben - miközben hazánk továbbra is nettó 

elektromosenergia-importőr maradt - növekedett az áramexport. Emelkedett a balkáni 

államok felé kivitt elektromos energia mennyisége, ugyanakkor északi irányból (Szlo

vákia felől) nőtt az import mennyisége. A keleti irányú árambehozatal jelentősen visz-

szaesett 1990 után. 

A hazai energiapolitikában kevés figyelmet kapott az, hogy a diverzifikációt 

nem csak az energiaimport terén kell megvalósítani, hanem célszerű az energiahordo

zók-energiafajtákfelhasználásának a terén is több lábon állni. A földgáz előretörése a 

fogyasztásban hasonló mértékű kiszolgáltatottságot eredményezhet, mint korábban a 

182 



Összefoglalás 

Szovjetuniótól való energetikai függés. Hasznos lenne a jövőben az energiaforrások 

felhasználásának sokszínűségét jobban érvényre juttatni a hazai energiaszerkezetben. 

A hazai energiaszektor a kilencvenes évek folyamán az európai energiapiac ré

szévé vált. Ezt egyrészt az új irányú energetikai kapcsolatok megteremtése okozta, de 

szerepet játszott ebben az energiaszektor vállalatinak magánosítása is. A privatizáció 

eszközzé vált egy biztonságos és fejlődőképes energiaellátás megteremtéséhez. A kö

zép-európai régióban Magyarország hajtotta végre először az energiaszektor privatizá

lását. Nem volt ez magyar sajátság, Nyugat-Európában is számos jelentős energetikai 

társaság magánkézbe került a kilencvenes években. Az energiatermelésben illetve szol

gáltatásban - nem lévén tőkeerős hazai vásárlók - neves nyugat-európai és észak

amerikai vállalatok jelentek meg. Ezzel a hazai energiapiac része lett annak a fejlett 

világ államaiban zajló a folyamatnak, amely során a társaságok az „életben maradásuk

hoz" kénytelenek terjeszkedni. Az új tulajdonosok terjeszkedését Magyarországon is 

jellemzi az integráció. A nyugati vállalatok mind az áramtermelésben, mind a szolgálta

tásban igyekeztek érdekeltségeket szerezni. Emellett a társaságok több régióban igye

keznek megvetni a lábukat. A magánosítással nyugati technológiai kultúra is megjelent 

hazánkban, amely növelheti a magyar gazdaság versenyképességét. 

A vezetékes energiahordozók - különösen a földgáz illetve a villamos energia -

egyre hangsúlyosabb szerephez jutnak a gazdaság és a társadalom energiaellátásában. 

A szocialista évtizedekben azok a térségek voltak a legnagyobb áramfelhaszná-

lók, amelyekben a nehézipari ágazatok meghatározó szerepet játszottak. Kiemelkedő 

volt Közép-Magyarország, Észak-Magyarország illetve Közép-Dunántúl részesedése. 

1980 és 1990 között a villamosenergia-fogyasztás emelkedése a területi k i 

egyenlítődés irányába mutatott. Azokban a megyékben, térségekben volt átlag alatti a 

növekedés, amelyek az energiaigényes ipari ágazatok miatt a legnagyobb áramfogyasz-

tók voltak: Észak-Magyarország, Közép-Magyarország (Pest megye kivételével) illetve 

a Közép-Dunántúl (Fejér kivételével). Ugyanakkor azokon a területeken jelentősebben 

emelkedtek az igények, melyek kevésbé voltak iparosodottak. 

A kilencvenes évtized első évei a felhasználás visszaesésének az időszaka, mely 

szintén magán viselte a területi különbségeket. A folyamat iránya ekkor is a területileg 

kiegyenlítettebb fogyasztás felé mutatott, azonban nem a fogyasztás növekedése a vál

tozás „motorja", hanem éppen ellenkezőleg: a felhasználás visszaesésének eltérő mér

téke a meghatározó. A kilencvenes évek második felében az áramfogyasztás már csak a 

nehézipari jellegű Közép-Dunántúlon és Észak-Magyarországon csökkent. Ezekben a 
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régiókban a felhasználás csökkenéséért egyértelműen a termelői szféra visszaesése - az 

energiafaló nehézipar leépülése - a felelős. Azokban a térségekben viszont, ahol emel

kedett a fogyasztás, ott ennek hátterében a háztartások növekvő igénye állt. 

Egy régió gazdasági teljesítményét gyakran szokták jellemezni azzal, hogy 

mennyi villamos energiát használ fel egységnyi GDP előállításához. 

A hazai GDP előállításában kiemelkedő szerepe van Közép-Magyarországnak, 

különösen a fővárosnak. Egységnyi GDP előállításához a legkevesebb villamos energi

át Közép-Magyarország használja fel. Ez az egyetlen régió, mely nagyobb mértékben 

járul hozzá a GDP-hez, mint részesedése az áramfogyasztásban. A nyugat

magyarországi térség nagyjából ugyanolyan mértékben részesedik a villamos energia 

fogyasztásából, mint a megtermelt nemzeti jövedelemből. A hagyományokból eredően 

nehézipari gazdasági szerkezettel rendelkező régiók (Közép-Dunántúl, Észak-

Magyarország) azok, melyek a nemzeti jövedelem megtermelésében jóval kisebb mér

tékben részesednek, mint az elektromos áram felhasználásában. Ez mutatja, hogy ezen 

régiók gazdasági szerkezetében még jelentős változásnak kell lejátszódnia. 

Az 1980-at megelőző időszakban a vezetékesgáz-szolgáltatás leginkább a fővá

rosban volt elérhető. Az Alföldön (pl. Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar megyék), illetve 

Zala megyében kedvező feltételt jelentett a hazai földgáz kitermelésének a közelsége. 

(A keletről érkező Testvériség gázvezeték elsősorban a főváros és az észak

magyarországi iparvidék városainak, üzemeinek ellátását szolgálta.) A hetvenes évek 

végére a nagyvárosok (megyeszékhelyek) jelentős hányada már rendelkezett vezetékes 

gázzal. A szocialista korszak várospolitikai gyakorlata prioritásként kezelte a megye

székhelyek fejlesztését a kistelepülésekkel szemben, ami növelte a településtípusok 

közötti infrastrukturális szakadékot. Egy város számára kedvező feltételt teremtett, ha 

az ipar "fellegvára" volt, hiszen akkor - az ipar energiaszükségletei miatt - csatlakoz

hatott a rendszerhez, mint például Kazincbarcika, Salgótarján, Várpalota, Ózd, Dunaúj

város vagy Tiszaújváros. 

Az 1980 és 1990 közötti években „kitapintható" a vezetékesgáz-rendszer gyors 

fejlesztése. Főleg a keleti térségekben jelentett ez előrelépést, amelyek addig is a leg

jobban ellátott területek voltak, közel fekszenek a kitermelőhelyekhez, az importforrás

hoz. Országosan jelentősen emelkedett a vezetékes gázzal rendelkező városok száma, 

ugyanakkor a községek bekapcsolásában nem történt igazi áttörés. 

A nyolcvanas évek végére - mint ahogy azt megelőzően is - a vezetékesgáz

ellátás területén a legjobb mutatókkal a főváros illetve Pest és a dél-alföldi megyék 
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rendelkeztek. A földgázzal rendelkező Zalában 1980 után lassabb volt a fejlesztés üte

me, mint a többi megyében. (Az aprófalvas megyékben a települések bekapcsolása a 

hálózatba jóval lassabban halad az országos átlagnál.) Néhány térség lemaradását 

(Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl) részben magyarázza a „saját energiaforrás": a 

kőszén. 

1990 után, a társadalmi-gazdasági átalakulás első éveiben sem torpant meg a 

gázhálózat fejlesztése. Ezt kevés területről lehetett elmondani ebben az időszakban. A 

vezetékesgáz-hálózat fejlesztésének súlypontja áthelyeződött az addig legjobban ellá

tott térséggel határos területekre, és elérte Fejér, Heves, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyét. Az évtized folyamatai között meg kell még említeni a korábban lemaradt Ko

márom-Esztergom jelentős előrelépését. 

A kilencvenes évek fejlődésének egyik meghatározója a kistelepülések 

vezetékesgáz-ellátása. A hálózat kiépítésében a nagyvárosok közelében fekvő kistele

pülések fejlődése volt erőteljesebb (például: budapesti agglomeráció, Székesfehérvár 

környéki falvak, Balaton-régió), a dunántúli és az észak-magyarországi kisfalvak hely

zete - kiváltképpen a városhiányos területeken - a legkedvezőtlenebb. 

A vezetékesgáz-szolgáltatás terjedését vizsgálva megfigyelhető egyfajta területi 

kiegyenlítődési folyamat. Természetesen a különbségek nem tűntek el. Ez a megállapí

tás elsősorban a Dél-Dunántúlt érinti, amelynek mutatói jelentősen elmaradnak az or

szágos átlagtól. A Dunántúlon az elaprózódott településszerkezet is akadályozza a ve

zetékes gázhálózat fejlődését. Zala megye a hazai szénhidrogén-termelés egyik területe, 

bár napjainkra szerepe jelentősen mérséklődött. A megye ellátottsága 1980-ig a legjob

bak között volt, de ezt nem követte dinamikus bővülés. 

Ugyancsak az országos átlag alatti ellátottsági mutatókkal bír a nyugat

dunántúli régió. Ennek legfőbb oka, hogy a térség távol fekszik a hazai földgázmezők

től és az import behozatalát biztosító, keletről érkező Testvériség vezetéktől. A Nyugat-

Dunántúl ellátását segítheti az 1996-ban átadott magyar-osztrák gázvezeték. 

A Közép-Dunántúl ellátottsága a kilencvenes évek végére megközelítette az or

szágos átlagot. Nagyon gyors volt Komárom-Esztergom és Fejér megyék fejlesztése, 

ugyanakkor az aprófalvas Veszprém megye ellátottsága még jelentősen elmarad a 

megkívánttól. 

Az adatok alapján megállapítható, az ország keleti része a vezetékesgáz-ellátás 

mutatóit tekintve megelőzte a fejlettebbnek tekintett Dunántúlt. Az alföldi megyék jobb 

mutatókkal rendelkeznek, mint a nyugatiak. A vezetékesgáz-ellátás terén történt fej-
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lesztések révén azonban ezek a különbségek „eltűnőben" vannak. Igaz ez a megállapí

tás a városok és községek viszonylatában éppúgy, mint Kelet- és Nyugat-Magyarország 

viszonylatában. 

A kilencvenes években a távfűtés terjedése megállt Magyarországon. A Nyugat-

Európában oly népszerű energiavételezési mód iránti érdeklődés visszaesése több okkal 

magyarázható. A gazdasági recesszió akadályozta az ilyen beruházásokat. A megtorpa

nás másik oka, hogy 1992-ben a kormány megszüntette a távfűtés addigi központi tá

mogatását, és az ármeghatározást átadták a helyi önkormányzatoknak. Bár a helyi testü

letek kifejezhetik szociális érzékenységüket a távhőárak megállapításánál, az árak ez

után jelentősen megemelkedtek, habár nem egyformán mindenhol. A távfűtést megdrá

gítja, hogy elég alacsony hatásfokú módját alkalmazzák hazánkban. A fejlett államok

ban ugyanis nem primer energiát használnak erre, hanem úgynevezett hulladék hőt (vil

lamos erőművek egyébként „elszökő" hőjét) illetve - mezőgazdaságban vagy más te

vékenység során keletkezett - hulladék fűtőanyagot. A távfűtés „népszerűségét" csök

kentette az is, hogy még Nyugat-Európában a távfűtésre közvetlenül használt földgáz 

mintegy 40 %-kal olcsóbb a lakossági árnál, addig Magyarországon ez az árrés csak 13 

%. Biztató fejlemény azonban, hogy egyre több kombinált ciklusú erőmű épül, mely 

jelentősen csökkentheti a távhő árát, és egyre több helyen termálvizet használnak erre a 

célra hazánkban. 
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