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Absztrakt : Jelen kiadvány megjelentetésének célja azoknak az eredményeknek a rövid 
összefoglalása, amelyek a hazai természeti erőforrásokkal való hatékony gazdálkodásához érdemleges 
hozzájárulást jelentenek. A tanulmány e keretek között a fosszilis természeti erőforrásokkal való 
ellátottsággal, gazdálkodással és a várható perspektívával kapcsolatos műszaki, gazdasági és 
társadalmi kérdéseket tárgyalja. A közölt adatok célja számos félreértés tisztázása, a valós értékek 
bemutatása és olyan vita kezdeményezése, amely hozzájárulhat a természeti erőforrásokkal való 
gazdálkodás valós alapra történő helyezéséhez. 
 
Kulcsszavak: természeti erőforrás, ásványi nyersanyag, energiaellátás, energetika, ásványvagyon, 
fosszilis energiahordozó, szén, földgáz, kőolaj, szénhidrogén, nem konvencionális energiahordozó, 
szén-dioxid 
 
Abstract: The aim of this book is to summarize the research results that would substantially 
contribute to advanced domestic natural resource management in Hungary. The respective study 
confines itself to current issues of the availability, the effective management and the future 
perspectives of fossil energy resources as well as related technical, economic and social questions. By 
publishing relevant data, we hope to overcome several misunderstanding; to offer a more realistic 
view of valuable and exploitable resource potentials; and to initiate professional discussions, which 
can contribute to a more rational, empirically based natural resource management in Hungarian 
national energy economy. 
 
Keywords: natural resources, mineral resources, energy supply, energy economics, geological 
formations, fossil fuels, carbon, natural gas, oil, hydrocarbon, non conventional reserves, carbon-
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1. Bevezetés 
 

A természeti erőforrás mint kategória a következők szerint fogalmazható meg: az 
emberiség számára a természet szolgáltatta, vagy a természetből vett, valamely céljának 
megvalósítására alkalmas vagy lehetőséget adó anyagi tényező. A gazdasági életben 
alapvető jelentősége van az ásványi nyersanyagoknak (energiahordozóknak), a termő-
földnek és a vízzel való ellátottságnak. Tágabb értelemben a természeti erőforrásokhoz 
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sorolják az atmoszféra, az éghajlat, a növény- és állatvilág, valamint a táj természeti 
állapotát. A fentiek figyelembevételével a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 projekt 
keretében a „Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ” 
stratégiai és missziós feladatai a szűkebb értelmezés szerint az alábbiak szerint kerültek 
kijelölésre: 
� az erőforrások megkutatása, kiszélesítése (nemzeti vagyon növelése), 
� az erőforrások hatékony kihasználása (készletek növelése), 

� technológiák fejlesztése (K+F+I), 
� takarékosság általánossá tétele, 

� az erőforrások tárolásának, logisztikájának javítása, 
� a környezeti károk mérséklése, felszámolása, 
� a humán erőforrások biztosítása, struktúrájának átszervezése, 
� az erőforrásokkal kapcsolatos műszaki, gazdasági, jogi, politikai és társadalmi érték-

rend új alapokra helyezése (paradigma váltása). 
Ezen belül a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás javítását célzó K+F tevé-

kenység elemei az alábbiak voltak: 
� alapkutatás (felfedező kutatás), 
� alkalmazott kutatás (elvi megoldás), 
� módszertani fejlesztés, 
� technológiai fejlesztés (konkrét megoldás), 
� „pilot” tesztek, 
� rutinszerű alkalmazás. 

Döntő elv volt, hogy egy feladat megoldásakor eleget kell tenni mind a globális, mind a 
lokális, hazai feltételeknek, illetve egy „Kiválósági Központ” tevékenységében jelen kell 
lenni minden fenti elemnek, a teljes innovációs láncnak, a társadalmi hasznosságnak! 
Ennek megfelelően került kialakításra az „1. Kiválósági Központ” szervezete, amelynek 
tudományos műhelyeit és munkabizottságait az alábbiak képezték: 
� Környezet és fenntartható természeti erőforrás gazdálkodás 

� vízkészlet-gazdálkodás, 
� nyersanyag-gazdálkodás, 
� hulladékgazdálkodás és jogi szabályozás. 

� Energiagazdálkodás 
� biomassza, 
� geotermia, 
� megújuló gázok, 
� CO2-tárolás. 

� Geoinformáció és feldolgozás 
� geoinformáció, 
� a geoinformáció közgazdasági alapjai. 
A fenti tudományos műhelyek vezetésére a Miskolci Egyetem autentikus, az adott 

tárgykörben nagy tapasztalattal és tudományos múlttal rendelkező oktatói és kutatói kaptak 
megbízást. A három tudományos műhelyben összesen közel 150 tudományos fokozattal 
rendelkező szakember vett részt, akiket nagyszámú doktorandusz és kutatási segéderő 
támogatott. A vállalt feladatok teljesítésére 500 M Ft-ot meghaladó támogatás állt 
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rendelkezése, amely a tudományos műhelyek között a vállalt feladatoknak megfelelően 
arányosan került felosztásra. Az időközi beszámolók és ellenőrzések alapján 
megállapítható, hogy a K+F program befejezéséhez közeledve, a vállalt feladatok 
teljesültek, illetve számos vonatkozásban túlteljesültek.  
 
2. Magyarország ásványi természeti erőforrásai 
 

Az ásványi vagyon, ezen belül a fosszilis energiahordozók nagysága útmutató lehet az 
ország erőforrásait tekintve. A Makói-árok mélységi rétegeiben tárolt földgáz mennységét 
nem számítva, korábban kimutatható volt, hogy a kőolaj és földgáz földtani vagyona az 
erőforrásokon belül együttesen sem haladja meg a 2%-ot, amit a szénféleségek és a lignit 
lényegesen nagyobb, 12,7%, illetve 15,1%-os részaránya egészít ki. Így, a fosszilis 
energiahordozók együttesen nem érik el a 30%-ot (1. ábra). Reáliákban kifejezve ez azt 
jelenti, hogy a 37,935 Gt ásványi vagyonon belül a fosszilis energiahordozók mennyisége 
11,328 Gt-ra becsülhető. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 2010-ben derűlátóbb 
adatokat közölt az ásványi nyersanyagokra mint természeti erőforrásokra és annak az adott 
műszaki-technikai színvonalon kitermelhető mennyiségére. A ma is érvényben lévő adatok 
szerint a fenti vagyont kiegészítették a nem konvencionális kőolaj és földgáz időközben 
feltárt mennyiségével, ami 0,419 Gt, illetve 3,282 Gtoe értékkel szerepel a kataszterben. 
Nemzetgazdasági szempontból jelenleg a földtani vagyonnak csak az a része vehető 
számításba, ami az ismert és alkalmazott technológia segítségével kitermelhető. Ez a 
mérvadó számítások szerint 24,432 Gt. Ebből a kitermelhető konvencionális kőolaj 
mennyisége 23,1 Mt, míg a földgázé 139,8 Mtoe. A Makói-árok többször átértékelt 
kitermelhető készletét is figyelembe véve, a nem konvencionális földgáz készletét 2274,8 
Mtoe-ben, a nem konvencionális kőolaj mennyiségét 25,1 Mt-ban adta meg 2011-ben a 
MBFH. A szénféleségeket együttesen tekintve a földtani vagyon és készlet 10,574 Gt, 
illetve 8,506 Gt értékkel szerepel a közzé tett adatbázisban. Az egyéb ásványi jellegű 
természeti erőforrások részarányát vizsgálva megállapítható, hogy a természeti erőforrások 
rendelkezésre álló mennyisége napjainkban 24,432 Gt-ra becsülhető (2. ábra). Ebből a 
fosszilis energiahordozók 10,988 Gt-val részesednek, ami az összes készlet 44,9%-a. 
Annak ellenére, hogy a MBFH adatait hivatalosan elfogadottnak kell tekinteni hosszú 
távon, a jelenlegi helyzetben korrektnek a nem konvencionális kőolaj- és földgázkészletet 
és annak nemzetgazdasági potenciálját nem érdemes számításba venni a felmerült és 
egyelőre áthidalhatatlan technológiai nehézségek miatt. Ennek megfelelően tájékoztató 
adatként az ipari készletek nominális nemzetgazdasági értékének megoszlása, a korábbi 
adatok szerint a 3. ábrán látható. Szembetűnő, hogy bár a mennyiségi adatok szerint a 
szénhidrogének részaránya elenyésző, alig 1%, a természeti erőforrások nominális 
nemzetgazdasági értékének (8932 Mrd Ft) 42%-át teszi ki ebben az esetben is, azaz szerény 
számítás szerint, a szénhidrogének nem valorizált értéke ma is meghaladja a 3751 Mrd Ft-
ot. Ha a 4. ábrán látható adatokból kiemeljük a fosszilis energiahordozókat, akkor azok 
nemzetgazdasági értéke és az ásványi természeti erőforrásokból való részesedése az  
1. táblázatban közölt adatokat tükrözi: 
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1. táblázat 

A fosszilis energiahordozók részaránya és nominális gazdasági értéke  
az ásványi természeti erőforrásokon belül 

Fosszilis energiahordozó Részarány, % NEV, Mrd Ft 

Kőolaj 11,9 1063 
Földgáz 32,6 2911 

Szénféleség 19,1 1706 
Összesen 63,6 5681 
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1. ábra. A hazai természeti erőforrások földtani vagyona 2011-ben 

Forrás: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal: Magyarország Ásványi Vagyona, 2011 
Vagyon összesen: 38,014 Gt 
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2. ábra. A hazai ásványvagyon iparilag kitermelhető készlete 

Forrás: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal: Magyarország Ásványi Vagyona, 2011 
Készlet összesen: 24,432 Gt 
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3. ábra. A hazai ásványvagyon iparilag kitermelhető készlete 

Forrás: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal: Magyarország Ásványi Vagyona, 2011 
Készlet összesen: 22,134 Gt 

 
A közölt adatok ellentétben állnak azzal a közfelfogással, hogy egyrészt a mai Magyar-

országnak nincsenek természeti erőforrásai, másrészt, figyelemre méltó, hogy eddig a hazai 
tárolókból kitermelt kőolaj mennyisége közel 100 Mt, míg földgázból közel 220 Mtoe (220 
Gm3). Igen lényeges továbbá, hogy a jelenleg rendelkezésre álló ipari készletek kőolaj 
esetében 23 éves, a földgáz esetében 22 éves termelési élettartamot valószínűsítenek a 
jelenlegi éves termelési ütem mellett. (4. ábra) A Makói-árok potenciális vagyonát és ipari 
készletét tekintve földgázból a termelési élettartam azonban meghaladhatja akár a 70 évet 
is, és egyes becslések szerint Magyarország a jövőben akár nettó exportőr is lehet 
Európában. Figyelemre méltó továbbá, hogy a 2. táblázatban felsorolt szénféleségekre 
vonatkozó adatok is hallatlanul nagy nemzetgazdasági potenciált képviselnek. 
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4. ábra. A hazai ásványvagyon iparilag kitermelhető készletének nominális értéke 

Forrás: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal: Magyarország Ásványi Vagyona, 2011 
Összesen: 8932 Mrd Ft 
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2. táblázat 

A különböző szénféleségek készlete, éves termelési volumene és a termelési élettartam 

Szénféleség Készlet, Mt Éves termelés, Mt Termelési élettartam, év 

Feketekőszén 1915 – – 
Barnakőszén 2243 0,910 2500 

Lignit 4347 8,203 529 
 

A fenti adatok egyrészt egyértelműen bizonyítják, hogy Magyarország hatalmas lignit-
vagyonnal és készlettel rendelkezik, ami a mai energetikai felhasználás többszörösét hosszú 
távon is lehetővé tenné. Másfelől, a barnaszénre számítható termelési élettartam irreális 
eredményt jelent, tekintettel arra, hogy a mélyművelésű, de még igen jelentős vagyonnal és 
készlettel rendelkező bányatérségek az elmúlt évtizedekben felhagyásra kerültek. Ha 
azonban a korábbi éves csúcstermelés közel 28 Mt-ás értékével számítjuk a termelési 
élettartamot, akkor a barnakőszénre 80 éves aktív periódus számítható, ami még mindig 
hatalmas kiaknázatlan nemzetgazdasági értéket jelent. Ugyanez mondható el a meglévő 
feketekőszén vagyon és készlet vonatkozásában is, amelynek hasznosítása évekkel ezelőtt 
teljes egészében megszűnt. Megjegyzésre érdemes, hogy a BP Annual Statistical Review 
2012-ben publikált adatai, részletezés nélkül, a feketekőszénre és a barnakőszén termelésre 
meglehetősen hosszú, 174 év ellátottságot prognosztizált, ami legalább 24 Mt éves 
termelést feltételez. 

A MBFH 2010-ben publikált adatai a reménybeli kitermelhető vagyonra is adnak 
bizonytalan információt. Ezek szerint kőolaj esetében 10–58 Mt, földgáz esetében 29–93 
Mtoe többlet ipari készletre lehet számítani a közeljövőben eredményes feltárási 
tevékenység esetén. Az említett adatokkal kapcsolatban meg kell azonban említeni azt is, 
hogy a magyarországi szénhidrogén vagyonnal és készlettel kapcsolatban ellentmondó 
adatok találhatók a nemzetközi irodalomban. Ennek jó példája, hogy a World Oil a kőolaj 
ipari készletét korábban 26,8 Mt-ra, majd 2007-ben 21,7 Mt-ra becsülte, szemben az Oil 
and Gas Journal által ugyanebben az évben közölt 3,3 Mt-val. Hasonlóan nagy a különbség 
a földgázkészletre vonatkozóan is, amennyiben az előbbi fórum 67,7 Mtoe-ben, az utóbbi 
mindössze 34,5 Mtoe-ben jelölte meg a még kitermelhető földgáz mennyiségét. 
 
3. A fosszilis energiahordozók szerepe a primer energiatermelésben és ellátásban 
 

A 20. század végén és különösen az elmúlt években a magyarországi energiapolitika 
homlokterébe került az energiaellátás biztonsága, támogatása és az energiatermeléssel 
összefüggő környezetvédelem. A kormányintézkedések fontos részévé vált a hazai 
szénhidrogén-vagyon növelését célzó kutatási, feltárási tevékenység, a kitermelési hatásfok 
javítását is szolgáló intenzív termelés, valamint a tárolási kapacitás, különös tekintettel a 
földgáz földalatti tárolókapacitásának bővítése. Kiemelt feladatot jelent a feldolgozás 
biztonságát szavatoló készletezés, a feldolgozó technológiák korszerűsítése, a 
nemzetgazdaság különböző szektorait ellátó szállítási infrastruktúra teljes kiépítése, sok 
esetben rekonstrukciója. A fejlesztési célok közvetlenül érintették a szénhidrogén-
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származékok ellátási biztonságának megteremtését az energiatermelési, ipari, szállítási és 
kommunális területeken. 

A szénhidrogének nemzetgazdasági jelentőségét meggyőzően tükrözik az International 
Energy Agency Magyarországgal foglalkozó kiadványában közölt adatok. Ezek szerint 
2009-ben a primer energiahordozókra alapozott energiatermelés és felhasználás, az 
importot is ideszámítva, 28,47 Mtoe-t tett ki. Ebből a kőolaj 6,86 Mt-val (24,2%-kal), a 
földgáz 13,20 Mtoe-kel (46,4%-kal), a szén (és lignit) további 2,76 Mtoe-kel (9,7%-kal) 
részesedett (5. ábra). 
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5. ábra. Magyarország primer energiafelhasználása 2009-ben 

Forrás: IEA, Összesen: 28,47 Mtoe 
 

Említésre méltó még az atomenergia 13,5%-os részesedése, míg az egyéb energiahor-
dózók részaránya marginális. Az említett nemzetközi ügynökség előrejelzésére hivatkozva 
kijelenthető, hogy az energiaigény közel öt éves stagnálás után csak 2012-től indulhat 
érdemleges növekedésnek és becslés szerint 2030-ban elérheti a 36,51 Mtoe-t, ami 
összességében 28%-os, éves átlagban 1,4%-os növekedésnek felel meg (6. ábra). 
Figyelemre méltó továbbá, hogy a primer energiafelhasználás volumene és szektorális 
megoszlása kezdetben, lényegében 2020-ig alig változik (7. ábra). 
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6. ábra. Magyarország várható primer energiafelhasználása 2030-ban 

Összesen: 36,51 Mtoe 
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7. ábra. A primer energiafelhasználás várható szektorális megoszlása 2020-ig 

 
4. A fosszilis energiahordozók hazai termelésének múltja és jelene 
 

Az ipari méretű kőolajtermelés 1937-ben kezdődött Magyarországon, amikor az 
Eurogasco vállalat eredményes fúrást mélyített a Budafa mezőben. Ezzel egyidőben a 
Magyar–Amerikai közös vállalat (MAORT, a Standard Oil of New Jersey leányvállalata) 
kitermelésre érdemes kőolajkészletet azonosított Lovászi, Hahót és Újfalu térségében. Ezt 
követően a hazai termelés meredeken növekedett, 1940-re az éves termelés elérte a 420 Kt-
át, és így Magyarország nettó exportőrré vált Európában. A II. világháborút követően az 
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olajipar egyaránt elkönyvelhetett eredményeket, de komoly veszteségeket is. A 
kőolajtermelés rövid időn belül jelentősen csökkent, annak ellenére, hogy újabb 
szénhidrogén előfordulásokat találtak a Dunántúlon és az Alföldön is.  

A hazai termelésnek nagy lökést adott, hogy az 1950-es évek elején jelentős 
kőolajkészletet tártak fel Nagylengyel közelében. Ennek eredményeként 1953–1957 között 
a kumulatív kőolajtermelés átmenetileg 1500 Kt/év értékre futott fel. A magyar olajipar 
aranykora azonban az 1960-as években köszöntött be, amikor Szeged térségében, Algyőn 
sikerült megtalálni az ország máig legnagyobb szénhidrogén előfordulását. A mező több 
telepének termelésbe állítását követően az éves olajtermelés ismét elérte az 1500 Kt-át, 
illetve 1978-at követően közel tíz éven keresztül 2000 Kt volt a felszínre hozott kőolaj 
mennyisége (8. ábra). Tekintettel arra, hogy hasonló kitermelhető készlettel rendelkező 
tárolót az utóbbi évtizedekben nem sikerült megkutatni, a kumulatív termelés 1990-től 
fokozatosan csökkent a jelenlegi éves 800 Kt-ás értékre. Amennyiben a földtani kutatás a 
közeljövőben nem vezet érdemleges eredményre, és a technológiai fejlesztésekkel nem 
sikerül a termelési hatásfokot javítani, az éves termelési kumulatív volumenének 
csökkenése az elkövetkező időszakban határozottan prognosztizálható. 
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8. ábra. A hazai olajtermelés alakulása 1935 és 2010 között 
 

A kőolajtermeléshez hasonlóan az ipari méretű földgáztermelés is 1937-ben kezdődött, 
de a felszínre hozott mennyiség 1960-ig nem volt jelentős. Ezt követően azonban a termelés 
meredeken emelkedett és néhány éven belül elérte a maximumot, ami a 9. ábrán közölt 
adatok szerint 7 Mtoe (7 Gm3) értéket képviselt. Ennek döntő részét az Alföldön 
(Hajdúszoboszlón, Algyőn) feltárt lelőhelyről termelték ki, de kisebb, iparilag hasznosítható 
előfordulás a Dunántúlon is található. A hazai földgáztermelés aranykora 1990-ben véget 
ért, és ezt követően a termelés mennyisége gyorsan csökkent. Jelenleg a földgáztermelés  
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3 Mtoe (Gm3) körül van, és a további fokozatos csökkenés nagy biztonsággal ebben az 
esetben is valószínűsíthető. 
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9. ábra. A hazai földgáztermelés alakulása 1935 és 2010 között 
 

A szénféleségek vagyonának és készletének feltárása, illetve termelése az ipari 
forradalom időszakában, közel három évszázaddal korábban kezdődött. Magyarország e 
tekintetben Európában az élenjáró országok közé tartozott, mind a képzés, mind a 
bányászati tevékenység színvonalát és mennyiségét tekintve. A szénféleségek termelése a 
múlt században a kilencvenes évekig a nehézipar meghatározó szegmensét képezte, és 
termelése megközelítette a 30 Mt-át. Ezt követően azonban a mélyművelésű termelés 
radikálisan csökkent, és a felszámolás érintette mind a feketekőszén, mind a barnakőszén 
termelést. A két szénféleség termelése az előbbi esetben teljesen, az utóbbi esetben döntően 
megszűnt a mélyművelést folytató bányák felszámolásával. A jelenlegi tervek szerint az 
egyetlen még termelő bánya bezárására is jóváhagyott terv született, és távlatokban csak 
felszíni lignittermelés marad az országban. A klasszikus bányászati termelés fokozatos 
elhalása a 2000 és 2010 közötti időszakra is jellemző. A BP Annual Statistical Review 
szerint a hazai termelés tíz év alatt 30%-kal 2,9 Mtoe-ről 1,9 Mtoe-re csökkent (10. ábra). 
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10. ábra. A szénféleség termelésének volumene 2000 és 2010 között 
 

5. A fosszilis energiahordozók iránti igény növekedésének problémái 
 

A szénhidrogének energiatermelésben és felhasználásban betöltött kulcsszerepe implicit 
módon azt is jelenti, hogy az egyre csökkenő hazai termelés mellett egyre nagyobb lesz az 
importigény. A gyors, sokszor erőltetett iparosítás, a szállítási igények növekedése, 
általában a társadalmi fejlődés eredményeként az 1960-as évektől kezdődően a hazai 
kőolajtermelés nem tudta kielégíteni az egyre növekvő igényeket, és Magyarország a nettó 
importáló országok körébe lépett (11. ábra). Az importált kőolaj mennyisége már 1965-ben 
elérte az igény 50%-át. Ettől az időponttól kezdődően az importfüggőség egyre növekedett, 
mára elérve a 86%-ot. 2009-ben az összes felhasználás kőolajból 6,17 Mt volt, amiből a 
hazai termelés, a kondenzátumot is figyelembe véve, mindössze 0,76 Mt-át tett ki. A közölt 
adatokkal kapcsolatban meg kell azt is jegyezni, hogy 2008-ban és 2009-ben az összes 
felhasználás a korábbi évekhez képest a gazdasági visszaesés következtében közel 2 Mt-val 
csökkent. A kőolajtermékeket felhasználó szektorokat tekintve elsőként a szállítást érdemes 
kiemelni. Ez a szegmens egyedül 4 Mt-val részesedik a kőolajtermékek felhasználásából, 
ami 65%-a a teljes értéknek. Az ipar további 27%-ot, a kommunális és lakossági szektor 
pedig 9%-ot képvisel a kőolajtermékek évi felhasználásában. A kőolaj fűtési és elektromos 
áramtermelésre történő alkalmazása – a korábbi időszakkal ellentétben – meglepő módon 
marginális, és alig haladja meg a 2%-ot. Ez többek között annak tudható be, hogy a 
közüzemi és lakossági energiafelhasználásban a földgáz szerepe kirívóan növekedett, és a 
fűtés területén csaknem egyeduralkodóvá vált. Mérvadó előrejelzések szerint a kőolajigény 
éves növekedése a közelgő évtizedekben átlagosan 2% körül alakul, miközben a hazai 
termelés 2030-ra a jelenleginek a felére csökken (<500 Kt/év). Sajnálatos módon az új 
mezők megkutatását és az intenzív termelési módszerek bevezetését, alkalmazását a 
kormányok adópolitikája jelenleg nem ösztönzi. Ez szemben áll a fejlett kitermelő 
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iparággal rendelkező országok gyakorlatával, ami szerint jelentős adókedvezményben 
részesítik a harmadlagos eljárások pilot tesztjeit és rutinszerű alkalmazását a hazai termelés 
ösztönzése és az import csökkentése érdekében. E gyakorlat hiányában, a magyar 
nemzetgazdaság számára külön jelentőséggel bír, hogy a MOL Nyrt. sikerekben gazdag, 
intenzív tevékenységet folytat külföldön (pl. Horvátország, Pakisztán, Oroszország, Omán) 
a készletek növelése és a kooperatív termelés kiszélesítése érdekében. 

Az igények gyors növekedése miatt Magyarország már 1973-tól importra szorul föld-
gázból is (12. ábra). A földgáz importja 2009-ben 11,115 Mtoe (11,115 Gm3) volt, aminek 
20%-a a Gaz de France, Ruhrgas és EMFESZ vállalatokon keresztül jutott el a 
fogyasztókhoz. Az importált gáz forrása kizárólag Oroszország, függetlenül attól, hogy az 
közvetlenül vagy a nyugati nagynyomású hálózaton keresztül érkezik be az országba. Az 
importált gáznak 2008-ban a 17,5%-a, 2009-ben 26,5%-a nyugati irányból érkezett. 
Végeredményben az import aránya a fogyasztásban 70–80% között mozog (az elmúlt 
évben mind az összes fogyasztás, mind az import a kőolajhoz hasonlóan, a globális válság 
begyűrűződő hatása miatt csökkent), de az előrejelzések szerint 2020-ban az arány, a hazai 
termelés csökkenése miatt, meghaladhatja majd a 85%-ot. Jelenleg Magyarországon a 
kisnyomású gázhálózaton keresztül 3,5 millió háztartást látnak el földgázzal, azaz a 
háztartások 80%-át, ami szezonálisan (telente) rendkívül nagy csúcsfogyasztást okoz. A 
lakossági fogyasztás mellett az ipari felhasználás eltörpül. A vegyipar és más ipari szektor 
10%-kal, míg az energiatermelés (áramtermelés) 15%-kal részesedik a földgáz 
felhasználásában. Az ipari fogyasztók egyúttal puffert is jelentenek a kritikus téli 
időszakban a biztonságos lakossági földgázellátás biztosításához. 
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11. ábra. Magyarország kőolaj felhasználásának szerkezete 1965 és 2010 között 
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12. ábra. Magyarország földgáz felhasználásának szerkezete 1965 és 2010 között 

 
A termelés, az import és a fogyasztás jellemzőit összevetve megállapítható, hogy az 

ország számára elementárisan fontosak a puffer kapacitások, a földalatti gáztárolók 
kiépítése és üzemeltetése, valamint az import források kiszélesítése. A földalatti gáztárolók 
jelentősége felértékelődött az elmúlt évtizedben, mert ezek nélkül nem lehet kiegyenlíteni a 
szezonálisan fluktuáló gázfogyasztást, és nem sikerült volna megbirkózni a földgáz külföldi 
szállítását olykor befolyásoló (politikától sem mentes) krízishelyzetekkel, amelyek alapvető 
hatást gyakorolnak a biztonságos hazai ellátásra. Jelenleg öt földalatti gáztároló működik 
Magyarországon. Valójában az algyői rétegezett geológiai formációban három leművelt 
telepet alakítottak át gáztárolásra alkalmassá (MOL Kereskedelmi, Stratégiai és Maros-1 
tárolók), amelyek együttesen 32%-át adják a teljes „mobil” gázkapacitásnak. A már 
üzemelő és a közeljövőben működésbe álló földgáztárolók „mobil” földgázmennyisége 
meghaladja az 5,5 Gm3/év kapacitást, és a naponta kivehető gáz mennyisége a 60 Mm3-t. A 
kőolaj és földgáz hazai felhasználásának szerkezetét áttekintve megállapítható tehát, hogy 
Magyarország relatív értelemben az Európai Unió leginkább importigényes országa. Az 
import aránya mind a kőolaj, mind a földgáz esetében meghaladja a 80%-ot, és ez az arány 
a jövőben tovább fog növekedni. Ezért alapvető érdek fűződik a források 
diverzifikációjához és a szállítási kapacitások növeléséhez. 

Az EU kezdeményezésével összhangban Magyarország ambiciózus terveket készített a 
földgázimport diverzifikálására új nemzetközi gázvezetékek megépítésével. A tervbe vett 
Déli Áramlat és Nabucco vezetékek szállító kapacitása egyenként 30 Mm3/év, és mindkettő 
hazánkon keresztül halad majd át. Ennek következtében nem csak a gázellátás biztonsága 
nőhet, de jelentős tranzitdíjat is realizálhat a nemzetgazdaság. Ezen túlmenően magyar 
részvétellel épül meg Krk szigeten (Horvátország) az LNG (Liquid Natural Gas, 
cseppfolyósított földgáz) terminál, ami lehetővé teszi a földgáz importját a Közel-Keletről. 
A gázellátásban 2009-ben jelentkező kritikus problémák felgyorsították a tárgyalásokat egy 
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magyar–szlovák nagynyomású gázvezeték közös megépítésére is, illetve a közelmúltban 
megépült a Magyarországot Romániával összekötő vezetékszakasz is. 

A feketekőszén és a barnakőszén termelésének korábban tárgyalt csökkenését az igény, 
illetve felhasználás nem követte. A hiányt ebben az esetben is importból kellett fedezni. Az 
utóbbi években a fosszilis természeti erőforrások termelés/import arányát a 13. ábrán 
látható adatok jellemzik. A kőolaj és földgáz importját egyértelműen a forráshiányra 
vezethetjük vissza. Ezzel szemben megdöbbentő és egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy bár a 
szilárd energiahordozókból igen jelentős földtani vagyonnal és készlettel rendelkezünk, az 
ország ezekből a természeti erőforrásokból is behozatalra szorul. Az importban ugyanis a 
lignit nem játszik szerepet. 
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13. ábra. A fosszilis természeti erőforrások hazai termelésének és importjának aránya 

 
6. A nem konvencionális szénhidrogének potenciálja Magyarországon 
 

A szénhidrogének iránti igény fokozatos növekedése, a hazai termelés csökkenése és az 
importfüggőség erősödése ráirányította a figyelmet a nem konvencionális szénhidrogének 
hazai előfordulásaira és kitermelhetőségükre. Reményt keltő Magyarországon a CBM (Coal 
Bed Methane) potenciálja, azaz a szénhez kötött metán felszabadítása és hasznosítása. 
Közismert, hogy a jó minőségű fekete szenek 10-80 m3/t metánt is tartalmazhatnak. A 
Magyar és az Amerikai Geológia Szolgálat értékelése szerint a Mecsekben található 
széntelepekben, felhagyott bányatérségekben 140–170 Gm3 (optimista becslések szerint 
240–280 Gm3) metán valószínűsíthető. A telepek kedvezőtlen szerkezeti adottságai miatt a 
tárolt metánnak legfeljebb 20%-a termelhető ki, de ez is közel 50 Gm3 metánt jelentene az 
energiaszektor számára.  

A közelmúltban egy kanadai–magyar vállalat (a Falcon magyarországi közös vállalata a 
TXM Kft.) szenzációs bejelentést tett közzé a médiában, amely szerint az Alföldön, nagy 
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mélységben (4000–6500 m), európai viszonylatban is igen jelentős, 400–600Gm3 
(optimista becslés szerint több mint 1200 Gm3) földgázvagyont azonosított. A mai hivatalos 
adatok ezzel szemben már 3000 Gm3 feletti vagyonról tesznek említést különösebb 
indoklás nélkül. A BCGA jellegű, nem konvencionális földgáz igen kis áteresztőképességű 
és porozitású geológiai formációban található, és ebből adódóan a szokványostól, jóval 
kisebb kihozatali hatékonysággal termelhető ki. Reális művelési technológia alkalmazása 
esetén is nyilvánvaló, hogy ennek a földgázvagyonnak a részleges kitermelésével 
Magyarország nem csak importfüggetlenné, hanem nettó gázexportőrré válhatna 
Európában. A folyamatban lévő kutatások egyértelműen felhívták a figyelmet arra a tényre, 
hogy a hasonló típusú földgáztárolók geológiai, tárolómérnöki és termelési technológiai 
szempontból új elvi megközelítést, paradigmát igényelnek. Remélhető azonban, hogy a 
hazánkban, illetve a fejlett kőolaj- és földgáziparral rendelkező országokban folyó intenzív 
kutató-fejlesztő munka eredményes lesz, és a nem konvencionális szénhidrogének 
termelésére igazzá válik az a közkeletű mondás, amely szerint „ami ma nem 
konvencionális, az holnap konvencionális szénhidrogén lesz”. 

Régóta ismert, hogy a Bakony-hegységben közelítően 150 Mt alginit, éretlen olajpala 
található, amelynek szervesanyag tartalma 15 és 50% között változik. Korábban a 
veszprémi MÁFKI kiterjedt kutatást folytatott ennek az anyagnak az energetikai 
hasznosítására. Egyebek mellett megállapították, hogy ebből a természetes olajpalából 
folyékony, energetikailag hasznosítható szénhidrogén nem állítható elő. Ezzel szemben, az 
alginit az említett nagy szervesanyag- és mikroelem tartalma miatt talajok javítására 
kitűnően felhasználható. A Nagyvázsony Kft. jelenleg két minőségben és jelentős 
mennyiségben talajjavító adalékként termeli és forgalmazza az alginitet. A legújabb 
információk szerint Magyarországon más olajpala minőséget és előfordulást is indikáltak. 
Ezek vizsgálata jelenleg folyamatban van azzal a közvetlen céllal, hogy szilárd tüzelésű 
erőművekben elegy fűtőanyagként felhasználásra kerüljenek. 
 
7. Magyarország energia indikátorai 
 

A fosszilis energiahordozók, ezen belül a szénhidrogének felhasználása jelentős 
mennyiségű szén-dioxid-kibocsátást eredményez. Bár kimutatható, hogy szénféleségek 
helyett kőolajszármazékok, illetve földgáz használatával az erőművek CO2-emissziója 
jelentősen, akár felére csökkenthető (14. ábra), nem tagadható, hogy az egyre növekvő 
mennyiség elégetése folyamatosan növeli az atmoszférába kibocsátott, üvegházhatást 
okozó gázok, elsősorban a szén-dioxid emisszióját. Ezért, a részletek mellőzésével érdemes 
röviden összehasonlítani Magyarország jelenlegi helyzetét más országokéval, és ennek 
tükrében kell elemezni az energiafelhasználás hatékonyságát. 
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14. ábra. Különböző típusú erőművek CO2-kibocsátása 
 

Az 3. és 4. táblázatban az IEA által közölt adatokat foglaltuk össze, és bár a jelenlegi 
állapotokat tükröző adatok ezektől kisebb-nagyobb mértékben eltérhetnek, Magyarország 
relatív helye hasznos következtetések levonását teszi lehetővé. A reáliákat tekintve három, 
önkényesen kiválasztott ország hasonlítható össze. Ebben a vonatkozásban is elsősorban 
Magyarország és Csehország adatai mérvadóak, tekintettel a közel azonos népességszámra. 
Az abszolút adatok egyrészt szoros korrelációt mutatnak a népességszámmal, másrészt 
kimutatható, hogy Magyarország részaránya a globális adatokhoz viszonyítva minden 
mutatóban elenyésző. A fajlagos adatok azonban mérlegelendő, az energiafelhasználás 
hatékonyságára vonatkozóan fontos következtetések levonására adnak lehetőséget. A 
primer energiaszükséglet és a CO2-kibocsátás 3. táblázatban megadott adatai már jelzik, 
hogy Magyarországon a fajlagos adatok lényegesen kisebbek a Csehországra jellemző 
értékeknél, míg a lengyel adatokkal lényegében megegyeznek. A közölt adatok 
egyértelműen bizonyítják, hogy a három ország közül a GDP tekintetében Csehország a 
legfejlettebb, azonban az egységnyi GDP termeléshez kiemelkedően sok energiát használ 
fel, és ennek megfelelően a CO2-kibocsátása is duplája a magyar adatnak. Ha a 4. táblázat 
utolsó két oszlopában található adatokat vetjük össze, akkor az is nyilvánvalóvá válik, hogy 
a három ország energiahatékonysága közül Magyarországé messze a legjobb. Ebből arra 
következtehetünk, hogy egyrészt egységnyi GDP-t kisebb energiafelhasználással állítja elő 
Magyarország, tehát a termelés (gyógyszer, műszer, általában hightech termékek) 
hozzáadott értéke nagyobb, másrész a felhasznált energia szerkezete kedvezőbb, mint a 
másik két esetben. Ez utóbbi valószínűleg arra vezethető vissza, hogy a primer 
energiatermelésben a szén és szénféleségek aránya kisebb, mint Csehországban és 
Lengyelországban. Nem mellőzhető azonban az a megjegyzés sem, hogy Magyarországon 
a rendszerváltást követően az ipar szerkezete alapvetően megváltozott: az energiaigényes 
nehézipar (kohászat, bányászat, gépipar egyes területei) részaránya csökkent, néhány 
tradicionális ágazatban a tevékenység zérusra redukálódott. Összességében tehát 
kijelenthető, hogy az energiatermelés és -felhasználás hatékonysága vonatkozásában 
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Magyarország helyzete viszonylagos értelemben elfogadható, de a nemzetközi 
összehasonlításban jó adatok hátterében érzékeny, az energiaellátás biztonságát fenyegető 
okok (a TPES-ben a szénhidrogének túlsúlya és importigénye, a hazai szénféleségek 
energiatermelésben való hasznosításának kívánatosnál kisebb részaránya) is fellelhetők. 
 

3. táblázat 

Magyarország összehasonlítható energia indikátorai 2006-ban (IEA) (I) 

Ország 
Régió 

Népesség 
Millió 

GDP 
Mrd $ 

GDP* 
Mrd $ 

TPES**  
Mtoe 

CO2-Emisszió 
Mt 

Világ 6536 37759 57564 11740 28003 
OECD 1178 29169 31158 5537 12874 
Magyarország 10,07 61,50 160,7 27,59 56,37 
Csehország 10,27 72,50 196,7 46,05 120,97 
Lengyelország 38,13 211,6 498,8 97,72 305,96 

 
4. táblázat 

Magyarország összehasonlítható energia indikátorai 2006-ban (IEA) (II)  

Ország 
Régió 

TPES/Pop. 
toe 

TPES/GDP 
toe/1000$ 

TPES/GDP* 
toe/1000$ 

CO2/Pop. 
t 

CO2/GDP* 
t/toe 

Világ 1,80 0,31 0,20 4,28 0,49 
OECD 4,70 0,19 0,18 1,93 0,41 
Magyarország 2,74 0,45 0,17 5,60 0,35 
Csehország 4,49 0,64 0,23 11,78 0,62 
Lengyelország 2,56 0,46 0,20 8,02 0,61 

 
8. Következtetések 
 
1. A fosszilis energiahordozók jelenleg a teljes primer hordozókra alapozott 

energiatermelés 70–80%-át fedezik, és a középtávú előrejelzések szerint részarányuk 
2030-ig alig fog csökkenni; 

2. A fosszilis energiahordozók hazai termelése jelentős múlttal rendelkezik, a feltárási 
tevékenység szénféleségek esetében többszáz évet, a szénhidrogének esetében közel 
száz évet fog át. Az iparszerű termelés aranykorában 2 Mt kőolaj, 7 Gm3 földgáz és 
szénféleségek esetében közel 30 Mt volt a csúcstermelés; 

3. A nyolcvanas évek közepétől kezdve a hazai szénhidrogén-termelés fokozatosan 
csökken. Jelenleg a kőolajtermelés 800 Et, míg a földgáztermelés 3 Gm3 érték körül 
ingadozik, míg szénféleségek esetében számottevő, 8 Mt-át meghaladó termelés csak 
lignit esetében jellemző; 

4. Magyarország fosszilis természeti erőforrásokra vonatkozó vagyona és iparilag 
kitermelhető készlete mennyiségben elenyésző, azonban nominál gazdasági értéke igen 
jelentős. Szénféleségek esetében a vagyon és a készlet, illetve a nominál gazdasági érték 
szintén jelentős; 

5. A szénhidrogének hazai ipari készlete és a jelenlegi kitermelési volumen többévtizedes 
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(közelítően 20 éves) termelési élettartamot jelez előre, de a termelés fokozatosan 
csökken. Szénféleségekből a termelési élettartam száz évet meghaladó; 

6. Magyarországon a szénhidrogének importja közelítően 90%-os, és ez az érték a jövőben 
várhatóan nőni fog, továbbá az import egyirányú, az ország relatív értelembe az Európai 
Unió legérzékenyebb országa. Sajnálatos tény, hogy az ország szénféleségekből, 
elsősorban kőszénből és barnaszénből is importra szorul; 

7. A szénhidrogének feltárási és termelési tevékenysége döntően a MOL Nyrt. 
hatáskörében van, azonban számos területen koncessziós jogot szereztek külföldi 
vállalatok is. Ezzel párhuzamosan a MOL Nyrt. a rendszerváltás követően közepes 
méretű multinacionális vállalattá alakult, tulajdonjoga és tevékenysége ma már számos 
országra, régióra terjed ki; 

8. Hazánkban a nem konvencionális földgázvagyon számottevő, azonban jelentős K+F 
tevékenységre van szükség a hasznosításhoz. A Makói-árokban feltárt földgáz földtani 
vagyona pesszimista becslés szerint is több ezer Gm3. Ennek részleges kitermelése a 
hazai földgáztermelés életciklusát 70 évvel hosszabbíthatja meg; 

9. A biztonságos szénhidrogén-ellátás kiterjedt nemzetközi és hazai csővezetékes hálózat-
rendszerrel és felszíni, valamint földalatti tároló rendszerrel történik, amelynek kiépítése 
és korszerűsítése folyamatos; 

10. A magyarországi energiahasznosítási mutatók viszonylagos értelemben kedvezőek, de 
ez részben egyes iparágak (kohászat, gépipar) elmúlt időszakban tapasztalható 
leépülésével magyarázható; 

11. A bányászati iparágazat kutatás-fejlesztési igényeit döntően magyar főhivatású 
kutatóintézetek és felsőoktatási szervezetek elégítik ki, de a MOL Nyrt. saját 
kutatóbázissal is rendelkezik. A szakember (bánya-, olaj- és gázmérnök) utánpótlásának 
döntő hányadát a Miskolci Egyetem biztosítja, ahol integráltan folyik a háromszintű 
(BSc, MSc és PhD) képzés. 

 
9. Stratégiai javaslatok 
 
1. A földtani vagyon növelése érdekében intenzív feltárási tevékenységet kell folytatni 

Magyarország teljes területén, a kutatásba további bányatelkeket kell bevonni, és a 
geofizikai, geokémiai és tárolómérnöki kutatásokat a nagy mélységekre is ki kell 
terjeszteni. Felül kell bírálni a megalapozatlan, elsősorban mélyművelésű bányák 
bezárását; 

2. Az ipari készletet növelni kell a termelési hatásfok javítása révén, az intenzív termelési 
technológiák fejlesztése elsősorban a kőolajtelepek művelése során megkerülhetetlen. A 
területi elárasztási és a mikroszkopikus kiszorítási hatásfok növelésére alkalmas 
módszerek hazai alkalmazásának újraértékelése mind nemzetgazdasági, mind 
társadalmi szempontból permanens feladat; 

3. A magyar hatáskörű, határon kívüli készletnövelést és szénhidrogén-termelést a MOL 
Nyrt. érdekszférájának megtartásával és kiszélesítésével ösztönözni kell. Készletek 
hiányában a részleges, szűk vertikumú vállalatok profitabilitása korlátozott, 
életképességük bizonytalan; 
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4. A biztonságos ellátás érdekében hosszú távú szerződésekkel kell biztosítani a kőolaj, 
földgáz és a szénféleségek importját, kivéve a lignitet. Halaszthatatlan feladat a források 
diverzifikációja és a megfelelő szállító és logisztikai rendszerek kiépítése. 
Magyarország közép-európai fekvése jó lehetőséget kínál a „hub” szerep meg-
alapozására és kiépítésére, ami az ellátás biztonsága mellet a tranzittevékenységen 
keresztül jelentős bevételt is eredményezhet a nemzetgazdaság számára; 

5. A felszíni és a földalatti tárolókapacitások további kiépítését prioritásként kell kezelni. 
A jelenlegi helyzetben a földalatti tárolókapacitás földgáz esetében – politikailag 
generált és kivételes természeti eseteket leszámítva – elegendő a biztonságos ellátáshoz. 
A várható földgázigények kielégítése azonban további tárolók kiépítését indokolja; 

6. Új megközelítéssel, paradigmaváltással át kell értékelni a hazai nem konvencionális 
szénhidrogének potenciálját, és hasznosításukra alkalmas technológiákat kell 
megalapozni kiterjedt alap- és alkalmazott kutatással; 

7. A fosszilis természeti erőforrások – általában az energia – felhasználását gazdasá-
gosabbá kell tenni a nemzetgazdaság minden szegmensében. Különös jelentősége van a 
szénhidrogénekkel való takarékosságnak a szállításban és a kommunális felhasz-
nálásban; 

8. Az alternatív energiaforrások felhasználása, az energia-„mix” javítása az elkövetkező 
időszakban megkerülhetetlen. Előnyben kell részesíteni a hazai forrásból származó, 
szén-dioxidot nem, vagy csak elenyésző mértékben kibocsátó energiaforrásokat, a nem 
fosszilis természeti erőforrásokon alapú technológiákat; 

9. Ösztönző adópolitika következetes alkalmazásával elő kell segíteni a termelő vállalatok 
beruházási tevékenységét, az intenzív termelő technológiák bevezetését és rutinszerű 
alkalmazását, a humán erőforrásokkal való racionális gazdálkodást, a magas színvonalú 
vállalatvezetést; 

10. A fosszilis természeti erőforrások és származékaik kettős árrendszerét (szabad és 
szabályozott piaci ár) a transzparencia és a takarékosságra való ösztönzés érdekében 
célszerű megszüntetni. A kommunális árban legfeljebb szociális szempontok alkal-
mazására kerüljön sor; 

11. Nemzeti kutatás-fejlesztési stratégiává kell tenni a fosszilis természeti erőforrások 
termelésével, szállításával, tárolásával és feldolgozásával összefüggő alap- és alkal-
mazott kutatásokat; 

12. Tudatosítani kell, hogy az importfüggő országokban a biztonságos energiaellátás csak a 
GDP növelése révén képzelhető el (hatékony gazdaság, racionális energiagazdálkodás). 

 
Köszönetnyilvánítás 
 

A szerző köszönetét fejezi ki az MTA Energia Stratégiai Munkabizottságának a „A kőolaj és 
földgáz termelésének és felhasználásának perspektívája XXI. században” című tanulmány 
elkészítésének támogatásáért, amelynek Magyarországra vonatkozó része rövidített és aktualizált 
formában részét képezi a jelen közleménynek is. Köszönet illeti továbbá a TÁMOP 4.2.1.B-
10/2/KONV-2010-0001 projekt vezetőit és munkatársait, akik szakmailag ösztönözték és pénzügyileg 
támogatták a „Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ” feladatainak 
maradéktalan megvalósítását 
 





 

 


