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Az MTA Környezettudományi Elnöki Bi-
zottsága (KÖTEB) keretében 2008-ban ala-
kult meg az Energetika és Környezet Albizott-
ság. Az újonnan létesített albizottság feladatai 
közé tartozik az energetika környezeti vonat-
kozásainak részletes felmérése, a különféle 
energiafajták tárgyilagos értékelése a környe-
zeti hatások, környezetvédelmi szempontok 
alapján. A vonatkozó nemzetközi szakiroda-
lom feldolgozása, a hazai szakmai nyilvános-
ság és tudományos közvélemény hiteles, és a 
lehetőségig pontos és világos tájékoztatása. 
Ezt azért is fontosnak és kívánatosnak tartjuk, 
mert a sajtóban és a média egyes területein 
sokat foglalkoznak a kérdéskörrel, amelyre 
általában az a jellemző, hogy a fosszilis ener-
giahordozók és az atomenergetika szerepét 
bizonyos mértékben hátrányos megkülön-
böz tetésben részesítik, a megújuló energiafor-
rások lehetőségeit pedig egyes esetekben a 
közvélekedésben túlértékelik (túlzott elváráso-
kat fogalmaznak meg). A megújulónak számí-
tó vízenergia (vízerőművek, tározók) vonat-
kozásában pedig zárkózottság mutatkozik.

szempontjából fontos természet- és társada-
lomtudományi területek elismert szakembe-
rei köréből kértük fel. Ennek megfelelően az 
albizottság tagjai: atomenergia: Aszódi Attila 
(BME) és Csom Gyula (BME); szénhidrogén: 
Pápay József (MOL); szén: Kovács Ferenc 
(ME); biomassza: Dinya László (KRF); nap-
energetika: Farkas István (SZIE); vízenergia: 
Szeredi István (MVM); szél: Szalai Sándor 
(OMSZ); geotermika: Bobok Elemér (ME); 
ipari energetika: Gács Iván (BME); épületener-
getika: Zöld András (BME); földtudomány: 
Haas János (ELTE); kémia: Papp Sándor (PE); 
biológia és ökológia: Solymos Rezső (MTA); 
fizika: Kiss Ádám (ELTE); közgazdaságtan: 
Szlávik János (BME); állandó meghívottak: 
Bárdossy György (MTA), Gadó János (KFKI) 
és Kerekes Sándor (BCE). A feladatkör jellegé-
ből adódik, hogy az albizottság szoros (tagsá-
gi és tematikai) átfedésben végzi tevékenysé-
gét az MTA energetikával foglalkozó többi 
bizottságával és munkabizottságával: neveze-
tesen az MTA Energetikai Bizottsággal, az 
Energetikai Bizottság Megújuló Energia Al-
bizottságával, az MTA Energiastratégiai 
Mun kabizottságával és az MTA Meteoroló-
giai Tudományos Bizottság Légköri Erőforrás 
Munkabizottságával.

Az albizottság első, 2009. évre szóló fel-
adataként a megújuló energiaforrások és 
környezeti hatásaiknak tudományos megis-
merését és áttekintését tűzte ki célul. Ennek 
érdekében az albizottság érintett tagjai a 
megújuló energiaforrások hazai szempontból 
is nagy érdeklődésre számot tartó egy-egy 
té makörében (biomassza, geotermika, nap-, 
szél- és vízenergia) tanulmányt készítettek, 
amelyekben (előre megállapodott egységes 
szer kezetben) összeállították (bonyolult ter-
mészettudományi, környezeti és gazdasági 
szempontokba ágyazottan) az adott energia-

fajta hazai és nemzetközi jellemzőit, környe-
zeti hatásait. Az öt tanulmányt az elmúlt év 
során tartalmilag az albizottság ülésein (ame-
lyekre az MTA energetikával foglalkozó va-
lamennyi bizottságának tagjait is meghívtuk) 
részletesen megvitattuk, majd a KÖTEB 
ülésén (2009. október 22-én) is bemutattuk 
és megvitattuk. A szerzők a vitaanyag céljára 
szolgáló tanulmányukhoz az üléseken elhang-
zott kritikai észrevételeket többnyire figyelem-
be vették. Emiatt is egy-egy összetett téma-
körben (például szél- és vízenergia) kis létszá-
mú munkabizottság készítette az adott tanul-
mányt. (Az albizottsági ülések emlékeztetője 
elektronikus változatban is elérhető az albi-
zottság titkáránál: szarka@ggki.hu.) A vég-
eredmény öt tudományos igényű, szakterü-
leti érdekektől lehetőség szerint függetlenített 
tanulmány, amelyet egy blokkban jelente-
tünk meg a Magyar Tudomány e számában. 
A tanulmányok sorrendben a következők: 
Bio massza-alapú energiatermelés és fenntartha-
tó energiagazdálkodás (Dinya László), A geo-
termikus energia helyzete és perspektívái (Bobok 
Elemér, Tóth Anikó), A napenergia hasznosítá-
sának hazai lehetőségei (Farkas István), A 
szélenergia helyzete Magyarországon (Szalai 
Sándor, Gács Iván, Tar Károly, Tóth Péter), A 
vízenergia-hasznosítás szerepe, helyzete, hatásai 
(Szeredi István, Alföldi László, Csom Gyula, 
Mészáros Csaba).

A felsorolt tanulmányok mellett Szarka 
László készített egy hatodikat is (Szempontok 
az energetika és környezet kapcsolatához), amely 
a háttérben rejlő közös természettudományi 
szempontokat kívánja bemutatni. Erre igény 
merült fel az albizottsági üléseken elhangzot-
tak alapján az egyes megújuló energiafajták 
adott szempontok szerinti független összeha-
sonlító elemzése céljából. Az albizottság mű-
ködése keretében készült tanulmányok 

Az albizottság lehetőségeihez mérten segí-
teni kívánja az MTA energiastratégiai kon-
cepciójának kidolgozását a környezetvédelmi 
szempontok fokozott figyelembevétele céljá-
ból és szempontjából. Olyan energiapolitika 
kidolgozása célszerű és kívánatos, amelyben 
a fenntartható energiagazdálkodás, a fogyasz-
tók biztonságos ellátásának és a környezet 
védelmének szempontjai egyaránt érvényesül-
nek. Ennek megfelelően az energia- és a 
kör nyezetpolitika összhangja alapvető fontos-
ságú. Ezért nélkülözhetetlen az energetika 
környezeti hatásainak összetett és részletes 
vizsgálata és alapul vétele. Ehhez kíván az 
albizottság működésével hozzájárulni, annál 
is inkább, mert az energetikával foglalkozó 
tanulmányok túlnyomó része többnyire csak 
érintőlegesen foglalkozik a környezeti hatá-
sokkal.

Az albizottság huszonegy főből áll. Veze-
tőit az MTA Elnöksége bízta meg: elnöke 
jelen sorok írója, titkára pedig Szarka László, 
az MTA doktora. Tagjait az egyes energiafaj-
ták és az energetika környezeti vonatkozásai 
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nagyrészt épülnek a Magyar Tudományban a 
témakörben korábban megjelent cikkekben 
foglaltakra (például Alföldi et al., 1991; Aszó-
di, 2007; Csom, 2007; Kovács, 2007; Mádlné 
Szőnyi, 2009; Reményi, 2009; Stegena, 1991; 
Vida, 2007). A tanulmányok a megkívánt 
tájékoztatás mellett vitaindító fórum alapját 
is képezik. A tematikus összeállítást megelő-
zően Németh Tamás, az MTA főtitkára össze-
foglalója olvasható a KÖTEB eddigi tevé-
kenységéről.

Az elmúlt évtizedben látványosan fejlőd-
tek a megújuló energiaforrások felhasználásá-
ra szolgáló energiatermelési módok (biomasz-
sza és földhő felhasználása, napelem, szélke-
rekek, és nemzetközi szinten a vízerőművek 
stb.). Erősödött a megújuló energiaforrások 
iránti igény. Jól mutatja ezt a témakörben 
megjelent tan- és szakkönyvek növekvő szá-
ma (például: Göőz, 2007; Juhász et al., 2009; 
Komlós et al., 2009), vagy az energetikával 
foglalkozó és az MTA kiadásában megjelent 
könyvek (például: Szentgyörgyi, 2008, Vajda, 
2009) vonatkozó fejezetei. A megújuló ener-
giaforrások témakörében az MTA támoga-
tásával figyelemre méltó áttekintést adott a 
Heti Válasz hetilap 2008. december 4-én meg-
jelent Navigátor melléklete is. 

Megjegyezzük, hogy a megújuló energia-
források hazai vonatkozásaival összefüggésben 
több mértékadó tanulmányt és cikket jelen-
tetett meg a Mérnök Újság (pl. Ba rótfi, 2008; 
Kováts, 2004; Kozák, 2007; Mo sonyi, 2007; 
Zarándy, 2004). A Magyar Mér nöki Kama-
ra (MMK) elnöksége 2004. szeptember 15-én 
állásfoglalást alakított ki a megújuló energia-
források általános és hazai kérdéseivel kap-

csolatban (Kováts, 2004). Az ebben fog laltak 
alapvető fontosságúak és ma is nagyon idő-
szerűek. Ennek alátámasztására idézzük a 
szóban forgó MMK Elnökségi állásfoglalás 
néhány részletét: „…A Magyarországon tá-
mogatott megújuló energiaátalakítási tech-
nológiákat a hazai adottságok figyelembevé-
telével és nem marketingtörekvések alapján 
kell kiválasztani. A tervezési és szakértői mun-
ka, valamint a döntések során egyaránt előny-
ben kell részesíteni azokat az eljárásokat, 
ame lyeknél a hazai hozzáadott érték (K+F, 
mérnöki munka, kivitelezés) magas.

Szükséges ugyanakkor a jelenlegi társa-
dalmi gyakorlat és szemlélet megváltoztatása 
is. A MMK elő kívánja segíteni, hogy az 
energia- és környezetpolitikai döntéseket ne 
érzelmileg motivált, és esetenként a szaksze-
rűséget nélkülöző mozgalmak vagy vállalko-
zói érdekek határozzák meg, hanem a valós 
szakmai szempontok érvényesüljenek.

A MMK felhívja a politikusok, a média 
és a szakemberek figyelmét arra, hogy a meg-
újuló energiaátalakítási technológiákkal, il-
letve az energiamegtakarítási erőfeszítésekkel 
kapcsolatos nyilvános megnyilatkozásaikban 
ragaszkodjanak a tényekhez, a szakszerűség-
hez, a valós összefüggések árnyalt és sokolda-
lú bemutatásával.”  Figyelembe kell vennünk, 
hogy a megújuló energiafajtáknak is megvan-
nak a maguk korlátai, környezeti hatásai. 
Természeti lehetőségeinkkel a józan megfon-
tolásokat követve kell élni.

Kulcsszavak: fenntartható energiagazdálkodás, 
megújuló energiaforrás, biomassza, geotermikus 
energia, napenergia, szélenergia, vízenergia
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