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1. Bevezetés

Akorábbi évtizedekben az
embert érintõ környezeti
hatások közül a kommuni-

kációban az ózon, illetõleg a légköri
ózon csökkenése, az ún. ózonlyuk-
(ak) kialakulása, utóbbiak követ-
keztében a napsugárzás káros hatá-
sai elleni védekezés szükségessége
jelentette az ismételten visszatérõ
figyelmeztetést, a veszéllyel történõ
riogatást. Az ózon csökkenését oko-
zó tényezõk között az utca embere,
a laikus közvélemény elõtt a hûtési
rendszerekben használt freon, to-
vábbá a kozmetikai termékek hajtó-
gáza lett a �gonosz�, az ózonréteget
károsító anyag. A megtett intézke-
dések hatására � ha hatásosak vol-
tak � elült az akkori slágertéma,
majd az utóbbi két évtizedben új
�ellenség� kelt életre.

A 20. század végén a földi klíma,
a természeti környezet, az emberi-
ség jövõjének elsõdleges közellensé-
gei az üvegházhatású gázok (szén-
dioxid, vízgõz, metán stb.). Elsõ he-
lyen a szén-dioxid (CO2) lett a glo-
bális felmelegedés és annak követ-
kezményeként minden �rossz� oko-

zója, tovább menve, a szén-dioxid
légköri forgalmában a �dobogóra�
állított antropogén (emberi, ipari)
származású CO2, még tovább menve,
a fosszilis energiahordozók (szén,
kõolaj, földgáz), ill. a széntüzelésû
erõmûvek. Elhallgatva ugyanakkor
azt, hogy a közepesen fejlett ipari
országokban az antropogén szárma-
zású szén-dioxid csak 15�17%-os
arányban szerepel a szén-dioxid lég-
köri forgalmában [1]. Felmerül a
kérdés, hogy akkor miért hadako-
zunk �minden erõvel� a 15�17% el-
len és miért nem hadakozunk a
83�85% ellen is?

A viszonylag széles közvélemény
mindennapi vélekedése szerint szin-
te minden földi rossz okozója a glo-
bális felmelegedés (lesz), pl.: a jéghe-
gyek olvadása, a tengerszint emel-
kedése miatt földrészek, városok el-
öntése, hurrikánok, trópusi viharok
gyakoriságának és intenzitásának
növekedése, nagy csapadék és ellen-
tettje, a kevés csapadék, egyik he-
lyen aszály, máshol az árvíz.

A klímavédelem elsõdleges fela-
dataként � a CO2-kvótamegállapí-
tás, majd kvótakereskedelem során

� a fosszilis energiahordozók hasz-
nálatának mérséklése, minimális
szintre való csökkentése jelenik
meg. A küzdelem alapvetõ iránya
�önzõ� módon a szénfelhasználás
csökkentése, minthogy azért ben-
zinnel autózni, kerozinnal repülni
szeretünk, áram meg csak lesz vala-
honnan. Nem mintha a kõolaj, ben-
zin, földgáz, a szénhidrogének szén
(C)-tartalma az energetikai felhasz-
nálás során nem szén-dioxiddá �ég-
ne� el. Kétarcú lehet az a nézet is,
hogy a fosszilis energiahordozók
fogyó készletei miatt az �unokákra�
is gondolni kell. Egyrészt a konven-
cionális kõolajkészlet 30�50 évig
még biztosan kitart (olajpala-, olaj-
homok-hasznosítás esetén tovább
is), a hagyományos földgázvagyon
50�70�100 évig (a gázpala, gázhid-
rát termelése esetén tovább is), a
szénkészletek pedig 150�300�500
évig, nemcsak az unokák idejéig,
hanem 5�10 generációig. Kérdés le-
het ebben a felfogásban, hogy ha
nekünk káros a fosszilis tüzelõ-
anyagok használata, miért akarjuk,
hogy még az unokák is ilyen káros
anyagokat használjanak?

Ismét más kérdés természetesen
� ha a kommunikáció, a telefónia
utóbbi egy-két évtizedének fejlõdé-
sére utalunk �, hogy 30�50 év múl-
va a fosszilis energiahordozók ener-
getikai hasznosítása más, forradal-
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mian új energia-elõállítási eljárások mellett (pl. fúziós
energia, ami 4�6 nagyságrenddel nagyobb energiaho-
zamot ad) még egyáltalán aktuális lesz-e?

2. A globális felmelegedés valós, avagy
vélt okairól

Irodalmi adatok felvillantásával és földtörténeti té-
nyekkel/tapasztalatokkal a következõkben csak arra
mutatnék rá, hogy a földi klíma alakulása, illetõleg a
globális felmelegedéssel (eltúlzóan, annak egyetlen
oka megjelölésével) való divatos riogatás, a szénfel-
használás minden rossz okaként való megjelölése
ugyancsak vitatott téma, mivel a CO2 elleni �küzde-
lem� racionális módon nem igazolja a szénhasználat
negligálását. Már csak azért sem � amire a továbbiak-
ban rámutatunk �, mivel a világ energiaellátásában a
szén megbízhatósági-ellátási-gazdaságossági szempon-
tok alapján még hosszú évtizedekig nem nélkülözhetõ.

Elsõként elvi megfontolásokat, megállapításokat ho-
zunk fel. Alapvetõ megállapítása Arrhéniusnak és más
tudósoknak, hogy a Föld és a légkör � az üvegházhatá-
sú gázok metán-vízgáz 50�50% aránya esetén is � ter-
mikus egyensúlyban van. A Föld annyi hõt veszít az ûr-
be és a légkörbe jutó sugárzás útján, mint amennyit a
Nap sugárzásából felvesz. A földet érõ napsugár meny-
nyiségét és felszíni eloszlását a Föld Naphoz viszonyí-
tott pályájának változása, a Föld-pálya paramétereinek
periodikus alakulása döntõ módon meghatározzák
(Milutin Milankovics, De Marchi, Bacsák György) [2].
Jeles �földtudósok� szerint a globális felmelegedést és
lehûlést, a jégtakaró terjedését vagy csökkenését elsõ-
sorban meghatározó tényezõk: a Napból érkezõ sugár-
zás ciklikus változása mellett a Föld-pálya excentricitá-
sának, a Föld tengelyszögének változása és forgásten-
gelyének (precesszió) mozgása. Ezek a tényezõk � ta-
pasztalataink szerint � biztosan ma is hatnak, a légköri
szén-dioxid-koncentráció ember általi �szabályozásá-
val� aligha befolyásolhatók.

A Föld és légköre hõegyensúly kérdéseit elemezve
Reményi Károly és Gróf Gyula alapvetõ megállapítása,
hogy a Föld a világûrben termikus egyensúlyban van, a
Napból kapott energiát teljes egészében visszasugároz-
za a világûrbe. A szerzõk részletes számításai szerint �
egyensúlyi hõmérséklet, Stefan-Boltzmann-, Beer-tör-
vény � a CO2-koncentráció (350 ppm-rõl 500 ppm-re va-
ló növekedés) hatására maximum 1°K hõmérsékletemel-
kedés várható. A számítások szerint a szén-dioxid-tar-
talom kétszeresére történt (700 ppm) növekedése száz év
alatt 1�1,5 °K hõmérséklet-emelkedést okozhat [3].

Zágoni Miklós termodinamika elemzéseivel hasonló
megállapításokra jutott, nevezetesen: a részleges felhõ-
borítással és elegendõ vízpáratartalommal rendelkezõ
Föld-típusú légkörök energetikailag maximált (kibo-

csátásokkal nem növelhetõ, telített) üvegházhatást tar-
tanak fenn; a légkör üvegházpiaca nem �hiánygazda-
ság�, ha a légkör emelni tudná a felszín hõmérsékletét,
a mi kibocsátásaink elõtt már rég megtette volna, mivel
neki ott van végtelen mennyiségben a legfontosabb
üvegházhatású gáz, a vízpára az óceánokban; az ener-
getikai egyensúlyi feltételek hatékony visszaszabályo-
zást mutatnak; amíg a bejövõ Napenergia mennyisége
változatlan, addig a kibocsátásoktól csak kismértékû
fluktuációk lehetnek, hosszú távú trend nem [4].

Általános érvényû, tömör megfogalmazást mond a
kérdésrõl Láng István akadémikus: klímaváltozás min-
dig volt, ma is van és a jövõben is lesz. Azt alapvetõen
természeti tényezõk okozzák, mint például a Föld ten-
gelymozgásának ingadozása, a Nap és a Föld közötti
hatások változása. Ez a megállapítás (megfogalmazás)
alapvetésnek, mondhatni természettudományos dog-
mának tekinthetõ [5].

Meteorológiai mûholdakkal kimérték, hogy a CO2-nek
megfelelõ frekvenciájú, a Föld irányából érkezõ sugárzás
az üvegházgázok kupolazónája fölött egyáltalán nem,
vagy csak nagyon minimálisan mérhetõ. Ha ezt további
vizsgálatok megerõsítik, bizonyítottnak vehetjük azt,
hogy már a légkör jelenlegi CO2-tartalma is visszatart
minden olyan sugárzást, amit visszatartani egyáltalán ké-
pes lehet. Ez esetben a CO2-koncentráció további emel-
kedése az üvegházhatást egyáltalán nem fokozza [19].

Indokolt és szükséges néhány földtörténeti tényt, il-
letõleg tapasztalatot is bemutatni. A 4,5 milliárd éves
földtörténet utóbbi 800 millió évében kilenc �jégkor-
szak� volt, lehûlés és utána 4�5 °C-os felmelegedés,
esetenként 10�12 ezer éves idõszakokban 10�14 °C-os
melegedéssel. Mindez akkor, amikor még ember nem
élt a Földön és fosszilis energiahordozókkal sem tüzel-
tek. Az utóbbi 10�20 ezer éves idõszakban is 3�4
°C-os hõmérséklet-változásokkal három-négy �kis-jég-
korszak� volt, amikor ember ugyan már élt, de még
nem épített fosszilis energiabázisú erõmûveket.

A földtörténeti, tapasztalati tények közül még továb-
biakat is érdemes felemlíteni. A földtörténet perm ko-
rában a jelen elõtt 200�230 millió évvel hideg éghajlat
uralkodott, majd a karbonkorban, 230�290 millió éve
döntõ részben meleg (igen meleg) éghajlat, majd
300�350 millió éve a devonkorban ismét mérsékelt,
majd hideg éghajlat [6]. A karbonkor meleg éghajlata
alatt az északi sarkkörön túl (É-ra) a mai fogalmak sze-
rint olyan mértékben/tömegben élt trópusi növényzet,
ami pl. a Vorkuta-i medencében (Komi autonóm terü-
let) 30�50 m vastagságú karbon széntelepes összlet
képzõdéséhez elegendõ növényi szerves anyagot bizto-
sított, nem is említve az óriási szibériai olaj- és föld-
gázkészleteket. (Hasonló helyzet lehetett ebben az idõ-
ben pl. Sziléziában vagy Kanadában is). Talán nem
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költõi a kérdés: milyen természeti körülmények
okozták/eredményezték 40�60 millió éven keresztül az
északi sarkkörön túli területen az �egyenlítõi� klímát?

A felsõ-krétakorban (70�100 millió évvel a jelen
elõtt) ��A kréta idõszakban a mainál sokkal nagyobb
volt a trópusok kiterjedése, a mérsékelt égöv pedig a
sarkvidék közelében helyezkedett el. � A meleg éghaj-
latot a rendkívül magas légköri szén-dioxid-koncentrá-
ció okozhatta (a mai érték 2,5-szerese), amelynek oka
az erõs vulkáni tevékenység volt.� [20]. (A mai 380
ppm CO2-koncentráció 2,5-szerese, kereken 1000 ppm,
egyes források más korokra 8000 ppm-es CO2-kon-
centrációt is valószínûsítenek.)

Hozzánk közelebb álló példa a pannonkori (12,0�2,4
millió év) lignitformáció a bükkábrányi területen.
A kb. 8 millió éves (pl. mocsári ciprus helyben maradó
� autochton � növényi flóra maradványok) lignit telep-
összlet a mainál csapadékosabb és enyhébb éghajlat
alatt, a mai 10�11 °C-os átlaghõmérséklettõl eltérõen
16,5 °C-osra becsült �szubtrópusi� klímában keletke-
zett. A Mátra-Bükkalja-i �globális hõmérsékletemelke-
dés� aligha írható a visontai erõmû szén-dioxid-kibo-
csátása terhére [7].

Okkal feltételezhetõ, hogy az afrikai sivatagi szén-
hidrogén (CH)-elõfordulások (líbiai olaj, az algériai
földgáz) is a �valamikor� a mainál �hidegebb� korszak-
ban létezett flóra-fauna �maradványai�, minden eset-
ben kizárható ugyanis a szénhidrogének homokból
(SiO2) történt eredete.

Korban/idõben közelebbi példák is sorakoznak az
éghajlatváltozásokra. ��Az utolsó jégkorszak idején
vastag jégtakaró fedte a jelenlegi Finnország területét.
Kb. 15 ezer évvel ezelõtt gyors ütemû olvadás kezdõ-
dött, ennek következtében hatalmas déli és nyugati te-
rületek kerültek víz alá. Az óriási jégtömeg alól felsza-
baduló szárazföld emelkedni kezdett (száz év alatt
egyes helyeken akár egy métert is), az éghajlat pedig
szárazabbra és melegebbre fordult�� [8].

��Kr. e. IX. évezred: Az utolsó jégkorszaki jégtaka-
ró visszahúzódik a mai Finnország egész területé-
rõl�� (Nyilván emberi-erõmûi szén-dioxid-kibocsátás
nélkül.) További leírás a témában: ��A bronzkorban
(egy erõs felmelegedési idõszak következtében) déli ál-
lattartó népcsoportok ékelõdtek be a zömmel finnugor
lakta övezetbe�� [9]. (Nyilván emberi-erõmûi szén-
dioxid-kibocsátás nélkül.)

Bizonyos források szerint a Kr. e. III. évezredben
kezdõdött az észak-afrikai sivatagosodás � a korábban
virágzó növénytermesztés és állatvilág ellehetetlenü-
lése �, aminek is szerepe lehetett abban, hogy � az írá-
sok szerint � Mózes népével Kr. e. 1300 körül kimene-
kült az �egyiptomi� rabszolgaságból.

És már �hazai� hír, hogy 1288-ban �Magyarorszá-

gon� háromszor arattak (nyilvánvalóan nem volt tél),
majd a 18. század második felében a Velencei, ill. Fer-
tõ-tó kiszáradt medrében mezõgazdasági mûvelés
folyt, ugyancsak az akkori �globális felmelegedés�
oka/eredményeként.

A fentiek �alapján, avagy ellenére� a politikusok, ál-
lami vezetõk, bizonyos �szakértõi-tudós� körök néze-
teit elfogadva/támogatva a klímakérdésben idõszakon-
ként (szinte évenként Kioto, Rio, Koppenhága, Dur-
ban, Doha) hangos sajtóval határozatokat hoznak, álta-
lában tudományosan indokolhatatlan, irreális, techni-
kai-gazdasági vonatkozásban végre nem hajtható (és
végre nem is hajtott) célokat kitûzve. Ezen irreális
célok/irányelvek és határozatok végrehajthatatlanságá-
val szembesülve a világ vezetõ ipari-gazdasági orszá-
gai (USA, Kanada, Oroszország, Japán) csendesen fel-
lazítják a célokat, kitolják a határidõket, más nagy ki-
bocsátók (Kína, India, Indonézia, Ausztrália) nem is
csatlakoznak a vállalásokhoz, ill. más országok ugyan-
akkor makacsul ragaszkodnak ideáikhoz, erõlködnek
bizonyos megoldásokon, �gazdagságuk� tudatában
kétszer-háromszor drágábban termelõ, �klímavédõ�
megoldásokkal birkóznak.

3. A széntermelés és -hasznosítás arányai
a világban

Ennek a vitathatóan alátámasztott klímapolitikának a
legjobban támadott területei a fosszilis energiahordozók-
kal kapcsolatosak, ezen belül is a szén a kiemelt �cél-
pont�. A társadalom energiaigényének biztosításában, a
régi korokban és a korábbi évszázadokban a természetes
módon domináló faanyag után a 19. század második
felétõl, a gõzgép térhódításától indulva a szén lépett
elõtérbe, majd a század végén a szénerõmûvek szol-
gáltatták a villamos energiát. A 20. század elején a rob-
banómotorokkal a kõolajtermékek is nélkülözhetetlenné
váltak, a földgáz a 20. század második felében lépett
elõtérbe, szinte párhuzamosan az atomenergiával. Az
összenergia-termelésben régen a vízenergia más-más
hasznosítási területeken volt jelen, majd hozzá csat-
lakoztak az utóbbi évtizedekben az ún. megújuló ener-
giahordozók. A természeti erõforrások használatával, a
hasznosítás környezeti hatásaival kapcsolatban az egyes
energiahordozó-fajták más-más szempontok miatt
ismételten vitát indukálnak. Ezek nevezetesen: az atom-
energiával kapcsolatos veszélyforrások, a fosszilis ener-
giahordozóknál jelentkezõ SO2, majd CO2 légszennyezõ
hatása, a megújuló fajták aránytalanul magas költségei.

A szénnel kapcsolatos helyzet számunkra kiemelt je-
lentõségû kérdés, hiszen hosszú távon olyan jelentõs
energiahordozóként van jelen a hazai földtani szerkeze-
tekben, amely az energiafüggõség csökkentésének
egyik kulcseleme lehetne.
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Az energiahordozó készletek jövõbeli felhasználási le-
hetõségeinek elemzése, a világ és egyes országok prog-
nózisadatai napjainkban széles körben váltanak ki ér-
deklõdést. A különbözõ nemzetközi szervezetek éves sta-
tisztikái � bizonyos határok között � eltéréseket mutatnak,
különösen az energiahordozó-fajták (szén, kõolaj,
földgáz, nukleáris stb.) készletei, azok minõségi jellemzõi
(pl. fûtõérték, olajegyenérték, szénegyenérték), a gazdasá-
gi megítélés, a kategória besorolás (földtani, mûrevaló,
kitermelhetõ ipari vagyon) vonatkozásában is. Ezért
indokolt az egyes adatoknál a forrásra történõ hivatkozás.

A világ fosszilis és sugárzó energiahordozó készletei

%-os arányának megoszlását az 1. táblázat elsõ szám-
oszlopában adjuk meg [10]. Az egyes energiahordozó-
féleségek kitermelésének/használatának mennyiségé-
rõl, arányairól a [11] forrás közli az 1. ábrán látható
adatokat, amely ábra az 1. táblázat adatai alapján került
összeállításra.

Az 1990�2005. és 2008. évi tényadatokat, továbbá a
2020-as és 2030. évi használat prognózisadatait érté-
kelve egyrészt az látszik, hogy a négy évtized során az
egyes energiahordozó-fajták használati arányai szá-
mottevõ mértékben nem változtak/változnak, csaknem
átlagos értékek, másrészt látható, hogy a szénhidrogé-
nek (olaj, gáz) használati aránya jelentõsen meghaladja
a szenek (kõszén + lignit) készleteinek kihasználási ará-
nyát. A készlethasználat �átlagos� aránya a kõolaj esetén
135%, a földgáz esetében 118%, a szenek esetében pedig
�csupán� 50%. Ezen adatok tükrében is említhetõ, hogy
a fosszilis energiahordozó készletek ellátási prognózisai
kõolajból 30�40�50 éves, földgázból 50�60�80 (100)
éves, szénbõl viszont az ipari készleteknél világátlagban
130�150 éves, egyes területeken 200�300 éves ellátott-
ságról szólnak.

A széntermelésre jellemzõ adat, hogy a feketekõ-
szén-termelés 1980 és
2011 között 2805 Mt-ról
6637 Mt-ra, átlagosan
évi 4,5%-kal, 20,4-sze-
resére nõtt, a barnaszén-
és lignittermelés 1990 és
2011 között lényegében
változatlan volt (1184,
illetõleg 1041 Mt), mi-
vel idõközben az NDK
kiesett évi kb. 230 Mt-ás
termelésének az egyesü-
lés után csak kisebb há-
nyada maradt meg [12].

A széntermelési mu-
tatók részletezése során
a 2. táblázat a kõszén-
termelés országonkénti,
ill. a világtermelés ada-
tait mutatja [12]. A tíz
vezetõ kõszéntermelõ
ország állandósult arány-
ban a világtermelés
95%-át adja. A tíz or-
szág, ill. a világ kõszén-
termelése az öt év során
egyaránt 25%-kal � a
2005. évi termelés
125%-ára � nõtt, az évi
átlagos bõvülés 5%, a

Energiahordozó- Készlet- Az energiahordozó aránya A használat
fajta arány a termelésben (%) és készlet

(%) aránya (%)
1990 2005 2008 2020 2030 Átl.

Szén
(kõszén + lignit)

53,8 25,6 25,5 26,1 28,5 29,0 26,9 50,0

Kõolaj 24,2 36,0 33,6 31,9 31,9 29,6 32,6 135,0
Földgáz 17,6 19,8 20,9 21,8 20,1 21,6 20,8 118,0

Tórium, uránium 4,3 � � � � � � �
Nukleáris + víz

� 18,6 20,0 20,2 19,4 19,8 19,6 �
+ egyéb

1. táblázat: Primer energiahordozó készletek és a kitermelés/használat arányai

2. táblázat: A világ elsõ tíz kõszéntermelõ országának kõszéntermelése, a világ összes kõszén- és barnaszénlignit-
termelése (2005�2010)

1. ábra: A primer energiahordozók arányai a világtermelésben

2005 2006 2007 2008 2010 2010 / 2005 (%)
Kína 2226 2482 2549 2761 3162 142
USA 951 990 981 1007 932 98
India 398 427 452 490 538 135
Ausztrália 301 309 323 325 353 117
Dél-Afrika 240 244 244 236 255 106
Oroszország 222 233 241 247 248 112
Indonézia 140 169 231 246 173 124
Lengyelország 98 95 90 84 105 107
Kazahsztán 79 92 83 104 77 78
Kolumbia 61 64 72 79 74 121
10 ország összesen 4716 5105 5266 5579 5917 125% (5,0%/év)
Világtermelés 4973 5370 5543 5845 6217 125% (5,0%/év)
Barnaszén + lignit
világtermelés 905 914 945 951 1042 117% (3,4%/év)

Összes széntermelés 5878 6284 6488 6796 7259 123% (4,6%/év)
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barnaszén + lignit esetében átlagosan évi 3,4%, az
összes széntermelésre vonatkozóan évi átlagban 4,6%.
A 2011-es év során 5,8%-kal (7678/7259 = 105,8%)
nõtt a világ széntermelése.

Jelen összeállítás �fõ� témája más vonatkozásban is
érdekes. Mértékadó összehasonlítás, hogy a világ az
1. ábra szerinti, a primer energiahordozók �között�
25�30%-os aránnyal szereplõ � az ásványi (fosszilis)
energiahordozó-készletek között 54%-os � szenet milyen
arányban hasznosítja a villamosenergia-termelésben. A
2. ábra a világadatokat mutatja a 2003., 2010. évi tényle-
ges, ill. 2020. és 2030. évi prognózisadatok alapján [13].

Talán (?) számunkra (Magyarország, Nemzeti Ener-
giastratégia, Erõmûfejlesztési
Cselekvési Terv) is fontos tény
(példa, figyelmeztetés) lehet,
hogy világátlagban a villamos-
energia-termelésben a szén ará-
nya jelenleg is 38%, a 2020�2030.
évi prognózisban 38�40% a hazai
14%-os tény, ill. a tervezett 5%
(0%)-os aránnyal szemben, mi-
közben a hazai fajlagos szénva-
gyon 2,5-ször, a szénellátottság
6-szor nagyobb (jobb), mint a vi-
lágátlag. Az áramtermelésben je-
lentõs hányaddal számoló föld-
gáz-atom energiahordozók � vagy
éppen a villamos energia maga �
egy várhatóan növekvõ árkonst-
rukció melletti importot tesznek
szükségessé.

További fontos jellemzõ világ-
viszonylatban, hogy a primer-
energiahordozó-termelésben
26�30%-os aránnyal �szereplõ� szén a villamosener-
gia-termelésben 38�40%-os aránnyal szerepel, annak
ellenére, hogy a világ széntermelésében a feketekõszén
6637/7678 = 86%-os arányt képvisel és ott még je-
lentõs más iparági (pl. kohászat) felhasználás is van.

A villamosenergia-termelésben a 2. ábra szerinti ma-
gasabb földgázhasználati arány azon országok igen ma-
gas földgázhasználati aránya, az ún. gáztermelõ orszá-
gok használati aránya miatt adódik, ahol a villamosener-
gia-termelés szinte kizárólag földgáz alapon történik �
ez tehát nem lehet számunkra egy követendõ példa.

Az ún. széntermelõ országokban természetesen a
szén alapú villamosenergia-termelés aránya magas.
A 3. táblázat mutatja ezt a helyzetet, ahol az import
szénnel élõ Izrael kivételével, �saját� szén alapon ma-
gas a szénarány a villamosenergia-termelésben.

A táblázathoz csatolva látjuk a magyarországi tény,
ill. tervezett (NE) adatokat. Úgy tûnik, hogy más orszá-

gok (a villamosenergia-termelés szénhasználati ará-
nyaival) nem kívánnak �küzdeni� a globális felmelege-
dés, a légkör karbonizációja ellen, nem bíznak a napsu-
gárzás és a Föld-pálya paraméterek alakulása ember
(kormány) általi változtatásának lehetõségében. Továb-
bá az EU-s országok sem nagyon méltányolják a brüsz-
szeli háromszor 20-as irányelvet, nevezetesen Német-
ország 190 Mt széntermeléssel, mellette 45�50%-os
szén alapú villamos energiával, avagy Lengyelország
140 Mt-ás széntermeléssel, mellette 90%-os szén alapú
villamosenergia-termeléssel �nem nagyon harcol� a
globális felmelegedés ellen.

4. Szénkészlet, a szén aránya a hazai ener-
getikában

A felvetett téma érdemi/tartalmi tárgyalása során
célszerû a Nemzeti Energiastratégia 2030., a 77/2011.
(X. 14.) Országgyûlési Határozatban (Magyar Közlöny
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2. ábra: A világ villamosenergia-elõállítása (milliárd MWh)

Ország 2004 2005 2006 2007 2008�2009 2010 2011
Lengyelország (EU) 95 92 93 93 90
Dél-Afrika 92 93 94 93
Kína 78 78 81 79
Ausztrália 77 79 80 76 76
Izrael 75 71 71 63
Kazahsztán 70 70 70 70
Marokkó 67 69 69 55
India 69 69 68 69
Csehország (EU) 62 61 59 62 56
Görögország (EU) 61 59 58 55 55
Németország (EU) 51 49 47 49 44
USA 51 50 50 49 45
12 ország átlaga 71 69 66 69 66
Világátlag - - - - - 42 42
Magyarország NE 21. ábra 14 14 14
Magyarország (2020) NE 21. ábra 5
Magyarország (2030) Atom-Szén-Zöld 5
Magyarország (2030) Atom-Zöld, Aut: Atom. Zöld

Atom-Zöld(+), Aut. Atom-Zöld(+) 0-0-0-0

3. táblázat: A szén (fekete + barna + lignit) aránya egyes országok, ill. a világ villamosenergia-ter-
melésében (%)
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2011. évi 119. szám 30210�30359. old.) foglaltak alap-
ján elindulni.

A villamosenergia-termelés tervezett szerkezeti ará-
nyai tartalmi kérdéseinek tárgyalása során a Nemzeti
Energiastratégia (továbbiakban NE) 2. Lényegi megál-
lapítások alapján az Atom-Szén-Zöld forgatókönyv
(energiamix) legfontosabb elemei, alapvetései:
� az atomenergia hosszú távú fenntartása az energia-
mixben,

� a szén alapú energiatermelés szinten tartása két
okból:
� krízishelyzetben (földgáz árrobbanás, nukleáris
üzemzavar),

� gyorsan mozgósítható belsõ tartalék,
� a megújuló energia arány 2020. utáni lineáris meg-
hosszabbítása.

A fenti három legfontosabb elem teljesítése melletti
célok:
� függetlenedés az energiafüggõségtõl,
� a fogyasztók teherbíró-képességének figyelembe
vétele,

� a fosszilis energiahordozók felhasználásának és a
CO2 kibocsátásának csökkentése.
Nézzük elõször, hogy az NE részletes kifejtése során

2020-ra, ill. 2030-ra milyen tervet (prognózist), célki-
tûzés(eket) ad meg az anyag. (MK 30289. old., 21.
ábra) A 3. ábra oszlopdiagramjai szerint a hazai villa-
mosenergia-termelésben a �jelenlegi� 14%-os szén-
arány 2020-ra 5%-ra csökken, majd 2030-ra négy mix
esetén nulla (zérus) százalékra, az Atom-Szén-Zöld
mix szerint 5%-ra. (Ez a jelenlegi erõmûi technológia
mellett évi 4 Mt széntermelést jelent, hacsak(!) nem
import szenet használnak.) A készülõ Erõmûfejlesztési
Cselekvési Terv (EFCST) koncepciója csendesen az
Atom-Szén-Zöld mixet preferálja.

Az NE tervezett energiahordozó arányait (az 5% szén
és két 0%-os szénarányt bemutatva) hasonlítsuk össze a
tervezett/prognosztizált külföldi/világ adatokkal.

� A 4. ábra a világ, az USA, Németország és hazánk
jelenlegi adatai alapján szemlélteti az egyes energia-

hordozó-fajták villamosenergia-termelésben meglévõ
arányait (2008., 2010. év).

� Az 5. ábra 2030., 2035., 2050-re prognosztizált
arányokat mutat. A bemutatott két (külföldi, ill. hazai)
adatsor elemzése alapján igen jelentõs arányeltérés lát-
ható a világ 43%-os, az USA 25�38%-os, Németország
~50%-os aránya és a hazai 0�5%-os szénarány között!
(Az utóbbi három 0�5�0%-os szénarány aligha felel
meg az NE 2. Lényegi megállapítások fejezetben kitû-
zött �a szén alapú energiatermelés szinten tartása� kö-
vetelménynek/célnak, mivel a jelenlegi 14%-os szén-
arányt 0�5�0%-ra csökkenti; a szokásos/klasszikus ér-
telmezés szerint aligha tartja �szinten�.

A földgáz �oszlopok� összehasonlításánál � ugyan
fordított irányban � ugyancsak feltûnõ aránykülönbség
van a külföldi prognózis/törekvés 6�11�21%-a és a ha-
zai tervek 39�41�52%-a között.

A hazai atomarány két mixnél is 54%, csaknem
kétszerese a világ és az USA átlagadatának. (A német
adatsor kérdõjeles volta azt mutatja, hogy az
atomerõmûvek � kérdéses � leállításának társadalmi-
politikai okokból történt bejelentésének jövõbeli
realitása, üteme hosszabb távra aligha látható, a
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3. ábra: Magyarország várható villamosnergia-termelése a különféle ener-
giamixek szerint

4. ábra: Az egyes energiahordozó-fajták villamosenergia-termelésben
meglévõ arányai (2008., 2010. év)

5. ábra: Az egyes energiahordozó-fajták villamosenergia-termelésben
prognosztizált arányai (2030., 2035., 2050. év)



Kitermelhetõ Egy lakosra
(1) vagyon, Termelés Népesség jutó szén- Ellátottság

Ország ill. Ipari (millió készlet
készlet (2) t/év) (millió fõ) (t/fõ) (év)

(millió t)

Magyar- Kitermelhetõ 8516 (1) 2010: 10 10 852 851
ország (NE 27. old.)

2030: 4 2130
Ipari tömeg 3325 (2) 2010: 10 10
(MGSz)

2030: 4
Ipari + ipari 4685 2010: 10 10 469 469
tartalék
(MGSz) 2030: 4 1170
Világ 1000000 (2) 7700 7000
USA 250000 (2) 1000 310 800 (2) 250 (2)

Oroszország 157000 (2) 334 142 1100 (2) 470 (2)
Kína 120000 (2) 3470 1321 90 (2) 35 (2)
India 80000 (2) 585 1210 70 (2) 137 (2)

Ausztrália 75000 (2) 414 21 3571 (2) 180 (2)
Németország 65000 (2) 190 82 790 (2) 340 (2)
Dél-Afrika 50000 (2) 250 44 1140 (2) 200 (2)
Ukrajna 30000 (2) 80 46 652 (2) 375 (2)

8 ország összegzett
átlagadatai 827 000 6323 3176 260 (2) 131 (2)
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német szénipar készen áll a jelenlegi 43%-os
részarány növelésére).

A megújuló �egyéb� arányokat (nap, szél, víz, bio-,
geotermikus stb.) az ábrák áttekinthetõsége érdekében
most nem részletezzük. A zárójeles számok azért na-
gyon jellemzõ információkat adnak az egyes országok
eltérõ adottságairól, törekvéseirõl. A vízenergia aránya
egyes területeken számottevõ (15%), a vízenergia ellen
viszont mi �be vagyunk oltva�.

Visszatérve a három hazai mix, köztük a NE és a
EFCST-koncepcióban is preferáltnak minõsített Atom-
Szén-Zöld mixrõl megállapítható, hogy a 0�5�0%-os
szénarány mellett ez 95�93�79%-os földgáz atom-
arányt jelent, igen magas kitettségû importfüggõséget,
amelynek megvalósulása esetén ez a jelenlegi 79%-os
importarány akár 93%-ra is megnövekedhet.

A 2. és 4. ábrán bemutatott hazai koncepciók értékelé-
se alapján megállapítható, hogy a villamosenergia-terme-
lésben kitûzött prognózisban a szénhasznosítás arányá-
nak 14%-ról 5%-ra (0%-ra) csökkentése szembe megy:

� az energiafüggõség csökkentésével,
� a nemzetközi (világ-) tendenciával,
� a fogyasztói teherbíró-képesség �figyelembevéte-
lével�.

Az NE-ban 2030-ra tervezett energiamix(ek) megva-
lósulása esetén � miszerint a 2010. évi földgáz + atom
+ import 79%-os importarány 2030-ra földgáz (39%)
+ atom (54%) importarány 93%-ra emelkedik � aligha

teljesül a NE fõ üzenete: célunk �a függetlenedés az
energiafüggõségtõl� (MK 30216. old.).

A hazai ásványvagyon-gazdálkodás, illetõleg az
energiaellátás kérdéseinek említése során úton-útfélen
halljuk: �Magyarország ásványi nyersanyagokban,
energiahordozókban szegény ország�. Vizsgáljuk meg
� most csak a szénféleségekre vonatkozóan � ezen állí-
tás valós, avagy a realitásokat teljességgel figyelmen
kívül hagyó voltát.

A 4. táblázatban hazai, továbbá vezetõ széntermelõ
országok és a �világátlag� adatait mutatjuk be. Neve-
zetesen szakirodalmi források [10, 11, 12, 13, 15, 16,
17] alapján megadjuk az ipari (jelenlegi technikai meg-
oldásokkal gazdaságosan kitermelhetõ) szénvagyon, az
évi széntermelés, a népesség, az egy lakosra jutó ipari
szénvagyon, ill. az ipari szénvagyon és az évi (2011)
termelés alapján számított �szénvagyon-ellátottságot�.
A hazai ellátottság esetén a 2010. évi 10 Mt, illetõleg a
2030-ra az 5%-os szénarányhoz tartozó 4 Mt/éves adat-
tal is számolunk. A táblázat adatai önmagában is beszé-
desek. A �látó� ember számára az mindenesetre vilá-
gos, hogy az egy fõre jutó reálisan (potenciálisan) ki-
termelhetõ ipari, ipari + tartalékvagyon alapján adódó
hazai 300�450 t/fõ mutató � a világátlag 150 t/fõ, a ve-
zetõ széntermelõ, szénben �gazdag� országokban 260
t/fõ � mellett aligha igaz a �szegény� minõsítés. Az el-
látottság a 330�470 éves, illetve 830�1170 éves adata a
világ és a vezetõ széntermelõ országok 130 éves ellá-
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4. táblázat: Szénkészletek a világ egyes vezetõ széntermelõ országaiban és hazánkban

333 (2) 333 (2)

830 (2)

143 (2) 130 (2)



tottsága mellett ugyancsak nehezen minõsíthetõ �gyen-
gének�.

Az egy fõre esõ magyar (hazai) szénvagyon 333/143
= 2,3-szor magasabb, mint a világátlag, 333/260 = 1,3-
szorosan haladja meg a vezetõ (szénben gazdag) orszá-
gok átlagos jellemzõjét.

A szénben való ellátottságunk a 10 Mt/év termelés
mellett 333/130 = 2,6-szorosan, 4 Mt/év termelés mel-
lett 830/130 = 6,4-szeresen haladja meg a világ, ill. ve-
zetõ széntermelõ országok átlagos ellátottságát.

Kérem, aki olvassa ezeket az adatokat, adja tovább:
Magyarország hasznosítható ásványi nyersanyagok vo-
natkozásában KÖZEPESEN, a kitermelhetõ szénva-
gyon vonatkozásában a világátlagnál jóval magasabb
(2,6�6,4-szeresen) szinten ellátott ország.

A 4. táblázatban bemutatott hazai ellátottsági szint
mellett nehezen értelmezhetõ � különösen, ha négy
mixben 0, illetõleg egy mixben csupán 5%-os szénfel-
használási arányt tervezünk � a NE határozat 4. m. al-
pontjában foglalt feladat: ��gondoskodjon az energe-
tikailag hasznosítható ásványvagyon felkutatásáról�.
(Miért is? Jelenleg is van legalább 3 Mrd tonna.)

Tovább vezetve ezt a �kutatás fokozására� vonatko-
zó gondolatot. Miért is tervez a NE a 3. ábránk szerint
0�0�0�5�0%-os szénarányt a villamosenergia-terme-
lésben, ha az energiahordozó vagyon tárgyalása/bemu-
tatása során leír két jelenleg is rendelkezésre álló kö-
vetelményt:

��különös tekintettel a lignitre (4356,3 millió tonna
kitermelhetõ vagyon) nagyobb arányú termelésre is le-
hetõséget adna, mint az utóbbi évek bányászata��.
(Ami ugyancsak a 3. ábra, NE 21. ábra szerint 14%.)

�� A hazai szénvagyon eddiginél nagyobb mértékû
felhasználása szükséges és támogatható.� (A 0�0�0�5�0%
netán nagyobb a 14%-nál?)

Az utóbb kiemelt �szövegekhez� hasonlóan ugyan-
csak nem lehet komolyan venni egy államtitkári nyilat-
kozatban elhangzott fél mondatot: �a mélymûvelést
viszont preferálja a kormányzat� [22]. (Láttatni kel-
lene: hol?)

A nemzetközi összehasonlításhoz további adalék,
miszerint a világ primer energiahordozó fajtáinak hasz-
nálatában a szén 2003-ban 24,4%-os, 2011-ben már
30,3%-os arányban szerepelt [10, 11, 12]. Hazánkban
2010-ben a primer energiahordozó 27,81 Mtoe-ben, a
szén 2,87 Mtoe-t, 10,3%-ot tett ki (Kb. 10 Mt barna-
szén- és lignittermelés mellett). Az NE Atom-Szén-
Zöld villamosenergia-mix (5%-os szénarány, ami kb.
4 Mt/év lignitet igényel � és hol lesz a kormányzat által
támogatott mélymûvelés?) � esetén a primer energia-
hordozók között a szén aránya kb. 3�4%-ra, a további
négy mix esetén (esetleg) �természetesen� 0%-ra csök-
ken a �szén alapú energiatermelés szinten tartása�.

(NE 2. Lényegi megállapítások, MK. 2011. évi 119.
szám, 30 214. old.) cél �teljesítéseként�.)

A már említett 190 Mt-ás német, 140 Mt-ás lengyel
széntermelés mellett az ugyancsak EU-tagországok
(cseh�szlovák�román�bulgár�görög) széntermelésével
az EU-ban az összes széntermelés mintegy 600 Mt.
Számomra úgy tûnik, hogy a 2. táblázatban szereplõ
�nagy� széntermelõ országok (kb. 6000 Mt/év termelés
mellett) a most említett EU-tagok is lemondtak arról,
hogy a széntermelés csökkentésével hozzájáruljanak a
légkör dekarbonizációjához, �harcot vívjanak� a globá-
lis felmelegedés ellen, a fosszilisek � és ezen belül dön-
tõen a szén � negligálásával megváltoztassák a Földet
érõ napsugárzás mértékét, illetõleg befolyásolják a
Föld-pálya paramétereket. A NE-ban foglalt tervek
alapján az látszik, minthogy hazánk töretlenül hisz ab-
ban, hogy a magyar széntermelés 10 Mt/7678 Mt =
0,0013 tízezredes arányáról 4 Mt/7678 Mt = 0,0005 tíz-
ezredes arányra való csökkentésével � az EU-n belül
4 Mt/600 Mt = 0,007 ezredes arány � jelentõs hatást
gyakorol a globális éghajlatváltozás (a földtörténeti
tapasztalatok alapján hol melegedés, hol pedig lehûlés)
alakulására.

A globális felmelegedés elleni küzdelem, a CO2 elle-
ni �harc� nálunk elsõdlegesen a széntüzelés ellen irá-
nyul, nem mintha a kõolaj, a földgáz (CH), avagy a
bio-tüzelõanyagok C-atomtartalma � aminek oxidáció-
ja, eltüzelése során szabadul fel a hõenergia � nem
szén-dioxiddá égne el. A képzõdõ CO2 mennyisége � a
tüzelõanyag C-tartalom arányában � nyilván eltérõ, a
hagyományos erõmûi technológiával szén esetén
800�1000 g/kWh, földgáz esetén 300�400 g/kWh.
Tudni kell viszont, hogy a szénerõmûi füstgáz CO2-tar-
talma 8�10%, míg a gázerõmûi kibocsátás csak 3�4%
CO2, utóbbiból viszont a tiszta 95�98%-os CO2 kivoná-
sa fajlagosan kereken kétszer nagyobb költséget igé-
nyel. Jó tudni természetesen azt is, hogy a füstgázokból
� mivel a motorizáció �füstgázából� aligha lehet � a
CO2 leválasztása, tárolása, szállítása, elhelyezése (be-
sajtolása) beruházási, üzemviteli, energiaköltsége, a
villamosenergia önköltségét 60�100%-kal emelheti.
Belátható idõn belül ezért a fajlagos (g/kWh) CO2-kép-
zõdés csökkentésének reális lehetõsége a hõerõmûvek
30�40%-os termikus hatásfokának 50�60%-ra növelé-
se, mivel az ilyen irányú fejlesztés lineárisan csökkent-
heti a fajlagos CO2-értéket.

A világon jelen levõ � az energetikában a szén ará-
nyát megtartó/növelõ � tendenciával ellentétes hazai
törekvéseket netán a következõ vélemények indokol-
ják. Kordos László: �Attól viszont már tartok, hogy mi
gyõz: a tudomány vagy az üzlet?� [21].

Vaclav Klaus: �Az üvegházhatás, a globális felmele-
gedés veszélyével való riogatás, az úgynevezett meg-
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újuló energiafajták erõszakos elterjesztésének célja
nem más, mint a kérdésben érdekelt lobbik törekvése a
központi (állami) költségvetés megcsapolására� [18].

Bencsik János: �Ahol virágpor van, oda szállnak a
méhek is� [23].

Összefoglalás helyett, a jelen összeállításban foglal-
tak alapján felvetõdõ, egyszerû (primitív) kérdések:
� A Nemzeti Energiastratégiában kitûzött cél, misze-
rint a �függetlenedés az energiafüggõségtõl� mikép-
pen valósítható (valósul) meg a villamosenergia-ter-
melésben, ill. úgy általában az energiaellátásban, ha
az erõmûi gázfelhasználási arány 29%-ról
39�41�52%-ra, az atomarány 37%-ról 54%-ra nõ
(uránérctermelés hiányában a fûtõelem is import),
mivel ezek a jelenlegi 79%-os importarányt 93%-ra
�csökkentik�.

� Milyen �módon� értelmezhetõ a NE-ban kitûzött má-
sik fõ cél �a szén alapú energiatermelés szinten tar-
tása�, ha a jelenlegi 14%-os arányt 5%-ra (avagy
négy mixben nulla százalékra) csökkenti az ország.
Ellentétben a világ, ill. pl. a német prognózissal, ami-
kor az ország fajlagos mûre való (ipari) szénkész-
letei, a szénnel való ellátottság többszörösen (2�6-
szorosan) haladja meg a világ-átlagot.

� Milyen módon értelmezhetõ a NE további fõ célkitû-
zése: �a fogyasztók teherbíró-képességének figye-
lembevétele�, ha a 12 Ft/kWh-ás termelési önkölt-
ségû atom-, ill. lignitáram helyett a földgázáramot
(ahol a tüzelõanyag költsége önmagában több/
drágább, mint az atom és lignit esetén a teljes ön-
költség), avagy a 32,50 Ft/kWh-s �megújuló� ener-
giahordozókat preferálja az �energiapolitika�.
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Prof. Em. Dr. h. c. mult. Dr. Ing. KOVÁCS FERENC (University of Miskolc, MTA Applied Geo-sciences Working Team): THE
HUNGARIAN ENERGY STRATEGY IN THE LIGHT OF THE GLOBAL ENERGY DEVELOPMENT TRENDS

At the end of the 20th century it was a theory widely accepted in certain professional and scientific communities that the key dri-
ving force behind global warming is rising concentration of CO2 in the atmosphere and intensive use of fossil energy products. Facts
of geological history cannot support this concept, because we know of significant and repeated climatic changes from ages during
the anthropogenic (man, industry) i.e. prior to the appearance of carbon dioxide, like ice ages and warm-up cycles. The article pro-
vides an overview on consumption rates of primary energy products, potential future changes and an analysis regarding the role of
coal, lignite, natural gas, nuclear and renewables in power generation. If offers a comparison between global trends, the status in
Hungary and the future plans described in the National Energy Strategy. It calls the attention to the fact that coal reserves in Hungary
would provide a long term reliable base for coal-firing power plants.


