DR. F Ü L Ö P

JÓZSEF

Az energiahordozó ásványi nyersanyagok
története Magyarországon

Az energiahordozó ásványi nyersanyagok szé
les körű és nagy arán y ú felhasználása a XIX. és
a XX. században a technika és a gazdaság fej
lődésének kiem elkedően fontos tényezője. A kő
szén és a kőolaj energetikai célú hasznosítása
korszakalkotó gazdaságtörténeti szerepű, és
m inden bizonnyal új korszakváltásnak vagyunk
részesei jelenleg is: a nukleáris energiára való
egyelőre fokozatos áttéréssel, am ely folyam at
— jelentős, új technikai felfedezések eredm é
nyeként — a következő évtizedekben felgyor
sulhat. Gazdasági oldalról sürgeti ezt a kőolaj
többszörösére növelt világpiaci ára, am ely a
kőolajexportáló fejlődő országok politikai és
gazdasági törekvése, a kőolajkészletek korláto
zottsága, a kedvezőtlen földtani és földrajzi
helyzetű kőolaj-lelőhelyek széles körű term e
lésbevonása m iatt várhatóan tartó san fennm a
rad.
Jelen tanulm ányom ban az energiahordozó ás
ványi nyersanyagok m agyarországi tö rtén eté
nek áttekintésével foglalkozom; a tűzifa hiányá
ból eredő XVIII. 'századi energiaválságtól az
1973-ban bekövetkezett kőolajár robbanásig,
valam int annak várható következm ényeivel
m integy az ezredfordulóig terjedően.
Az energiahordozó ásványi nyersanyagok m a
gyarországi term elésében — am ely jelenleg is
valam ivel több m int 50% -át elégíti ki összes
energiaszükségletünknek — napjainkig a kő
szén játszotta a főszerepet. A ránya a hazai
energiaforrások körében — az 1968 utáni te r
m eléskorlátozó intézkedések ellenére — 1975ben 51% volt, 45% hazai term elésű szénhidro
génnel és 4% egyéb hazai energiaforrással
szemben. Im porttal együtt is a szénhidrogének
csak 1972-ben — tíz évvel a világterm elésben
végbem ent arányváltozás u tán — ju to ttak tú l
súlyra energiaszükségletünk kielégítésében.

1759— 1830
A kőszén felhasználásának kezdete Magyarországon éppúgy, m in t korábban m ár N yugatEurópában a tűzifahiány megoldásának szü k 
ségletéből fakadt. A nem es- és a színesfém ek
érceinek bányászata és kohászata, a vasércbá
nyászat és -kohászat XVII. és XVIII. századi
fejlődése, az 1730-as és 1740-es években hatal
mas m éreteket öltő ham uzsírfőzés és ugyanak
kor a tűzgépök elterjedése a bányászatban (a
bányavízem elés megoldásra), végül a városok
egyre növekvő építőanyag- és tűzifaszükséglete
a fa árának jelentős em elkedéséhez és kor
m ányzati beavatkozást igénylő ellátási nehéz

ségekhez vezetett. A fahiány elsősorban a bá
nyakörzeteket és a városokat érin tette, a távolab
bi — fában gazdag — vidékek azonban, a m eg
felelő utak és szállítóeszközök hiányában ezen
alig segíthettek. A fahiány m egoldására hozott
korm ányzati intézkedések, m int a bányák és
kohók részére biztosított erdőhasználati jog, az
egyéb irán y ú fafelhasználás, valam int az új bá
nya- és kohótelepítések korlátozása, az erdőgazdálkodás racionalizálása nem vezettek haté
kony megoldásra. A növekvő energiaszükséglet
kielégítésére alapvetően új m egoldást kellett ta
lálni.
Angliában m ár a X —XI. századtól kezdve
rendszeresen felhasználták a kőszenet tüze
lésre. H asználata innen terjed t el fokozatosan
К felé haladva Európa országaiban. A nyugat
európai országok а XVIII. században m ár je 
lentős szénterm eléssel rendelkeztek. Hazai kő
szeneinkről először Csiba István 1714-es érte
kezésében talá lu n k em lítést. Ez a dobsinai he
gyekben és a Zsolna környékén található kőszénlelőhelyekre vonatkozik. A kőszén felhasz
nálásáról először 1735-ből van adatunk. Iparszerüen először 1759-ben Brennbergbányán ter
m eltek kőszenet Magyarországon.
A kőszén széles körű, nagyobb arányú
felhasználását a központi korm ányzat kü
lönböző intézkedésekkel igyekezett elősegíteni:
M ária Terézia 1766-ban 24, m ajd két évvel ké
sőbb 50 aran y ju talm at helyezett kilátásba an
nak, aki gyakorlatilag felhasználható tőzeg
vagy kőszénlelőhelyet talál és 100 aran y at an
nak, aki „ tu rfáv a l” olvaszt ércet. 1766 és 1771
között 17 bejelentés érkezett be, am elyek alap
ján m egállapítható, hogy ism erték pl. a mecseki
feketekőszenet (1769) és a Salgótarján környéki
barnakőszenet (1768). Az utóbbi bejelentéséért
a gyakorlati felhasználás lehetőségének hiányá
ban nem fizették ki a jutalm at. Sem a jutalom ,
sem a felhasználás propagálása, sem egyéb in
tézkedések m ég hosszú évtizedeken keresztül
nem vezettek jelentős kőszénterm elés kialaku
lásához.
Ennek fő okai a következők voltak:
— a kőszénfelhasználásban érdekelt nagyipar
teljes hiánya, a kisebb ipari üzem ek elenyé
sző száma,
— a földesúri rendszer érdektelensége, szűklá
tókörűsége, a városi polgárság hiánya, ill.
társadalm i-gazdasági erőtlensége,
— a term elési és a felhasználási technika, ill.
tapasztalatok és a szakem berek hiánya,
— m egfelelő u tak és szállítóeszközök hiánya.
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Fontos szerepe volt annak is, hogy a H abs
burg uralom gazdaságpolitikája, fejlődést célzó
kezdeti lépések után, M agyarország gazdasági
kiszolgáltatottságát elősegítő irányzatba torkol
lott.
Negatív szerepű volt II. József 1788-ban ki
adott rendelete, am ely M agyarországon a kő
szenet a földbirtokos tulajdonának tekintette. A
nem esség sarkalatos kiváltságain alapuló föl
desúri érdekeknek te tt engedm ény volt ez, az
osztrák örökös tartom ányokban 1758-ban beve
zetett jogrenddel szemben, ahol a kőszén a sza
bad ásványok közé tartozott. Ezzel nem csak an
nak a néhány vállalkozónak a törekvése hiúsult
meg, akik a helyi bányabíróságok állásfoglalá
sára tám aszkodva a földesúri birtokokon kőszén
term elésébe kezdtek, hanem hosszú időn á t ható
akadályt állított a kőszénbányászat fejlődésének
útjába.
A kőszén m egjelenése a m agyar gazdasági
életben a X V III. század m ásodik felében és a
X IX . század első évtizedeiben, hét évtizedet fe l
ölelő, sokszor kudarcba fulladt, hosszú folyam at
volt. Tőkeszegény városi polgárok és iparosok,
bányatársaságok, városi tanácsok és a kincstár
— gyakran kellő hozzáértés nélkül, szállítási és
piaci nehézségékkel küzdve — bajlódtak életrekeltésével. M indennek ellenére a századfor
dulót követően feltűntek az első széles látókörű,
jó felkészültségű term elésirányító szakem berek,
létre jöttek az első jelentősebb bányam űvek, el
készültek az első szakszerű bányatérképek és
B rennbergbányán lem élyült az első kőszénku
tató fúrás. Egyre inkább éreztette kedvező h a 
tását a kőszénbányászat területén is az 1735ben alapított és 1770-ben akadém iai rangra
em elt Selmecbányái bányatisztképző iskola.
A X IX . század első évtizedeiben m ár m in teg y
100 lelőhelyen ástak kőszenet a túlnyom órészt
csekély m értékű helyi szükségletek kielégítésé
re. Jelentősebb term elés azonban csak B renn
bergbányán, a Dorogi-m edencében és a K -i M e
csekben alakult ki, ahol a közeli, vagy a folyó
vízi szállítással elérhető városok, m int Bécs és
Sopron, Győr, Komárom, Buda és Pest, vala
m int Pécs biztosítottak kedvezőbb értékesítési
lehetőséget. 1759 és 1830 között összesen m int
egy 540 ezer tonna kőszenet bányásztak Ma
gyarországon; ebből B rennbergbányán 260 ezer
tonnát, a D orogi-m edencében 170 ezer tonnát,
és g M ecsekben kb. 80 ezer tonnát, összehason
lításként m egem lítjük, hogy Angliában az 1820as években a kőszénterm elés m eghaladta az évi
7 millió tonnát.

1830— 1867
A kőszén szám ottevő gazdasági szerepe a
X IX . század m ásodik harmadában bontakozott
ki, a kőszéntüzelésű gőzgépnek a vízi és a
szárazföldi közlekedésben, valam int a fejlődés
nek induló nagyiparban történt egyre szélesebb
körű felhasználásával. 1829-ben m egalakult a
Dunagőzhajózási Társaság, 183*l-ben m egindult
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a rendszeres gőzhajóforgalom, 1840-ben felépült
az Óbudai Hajógyár, 1841-ben Pesten üzem be
helyezték az első gőzmalmot, 1846-ban átadták
az első vasútvonalat. M indezek nagy jelentősé
gű kezdő lépések a kapitalista nagyipar kiala
kulásának útján. A gazdasági reform ok és a
technikai haladás kim agasló vezéralakja Szé
chenyi István. Fontos tényező volt a korszak
haladó eszm eáram latainak hatása, tudom ány
pártolása, jelentős tudom ányos intézm ények és
egyesületek alapítása és működése.
Az 1848—49-es forradalom történelm i for
dulópont a m odern tőkés gazdaság feltételeinek
kialakulásában; a jobbágyság intézm ényének
m egszüntetésével, a szabad bérm unkavállalás
és vállalatalapítás, valam int a m odern, bizton
ságos h itelnyújtás lehetőségével új társadalm i
és gazdasági feltételek alakultak ki. A szabad
ságharc bukását követő önkényuralm i rendszer
és a feudális m aradványok az ipari forradalom
kibontakozását még hosszú időre elodázták
ugyan, de a gazdasági fejlődést visszafordítani
nem tudták.
A kőszénbányászat legnagyobb megrendelője
a harmincas és a negyvenes években a gőzha
józás, am ely m ellett a negyvenes években je 
lent m eg jelentős kőszénfogyasztóként a gyorsan
fejlődő gőzmalomipar, m ajd az ötvenes évek
ben a v asút és a gyáripar. A Dunagőzhajózási
Társaság, am ely ebben az időben a legjelentő
sebb tőkés vállalkozás volt M agyarországon,
kezdetben több forrásból biztosította kőszén
szükségletét. A Pécs környékén végzett kutatás
alapján (1852— 53), a bányák bérletére (1855),
m ajd m egvásárlására (1857) és a mohácsi kikö
tőig kiép ített vasútvonalra tám aszkodva a m e
cseki bányavidék lett a vállalat kőszénellátó bá
zisa, ami az itteni kőszénbányászatot ham aro
san az ország legtöbb kőszenet term elő vidéké
vé változtatta.
A század m ásik nagy technikai vívmánya, a
vasút, a kezdeti lépések u tán 1855— 1859 között
indult gyorsabb ü tem ű fejlődésnek és vált a
kőszén egyre nagyobb arányú felhasználójává.
A gyáriparban a gőzgépek elterjedése lassan
haladt előre és azok jelentős részét még a szá
zad közepén is fával fűtötték. A kőszén felhasz
nálása a gyáriparban csak az 50-es évek máso
dik felétől kezdve em elkedett nagyobb m érték
ben; a pesti és a budai gyárak a dorogi kőszén
m edence term elésének legnagyobb fogyasztói
voltak.
A kőszén ú j felhasználási területét jelentette
az ún. városi gáz előállítása. Pesten 1856 de
cem berében gyulladtak ki először a gázlámpák,
m ajd fokozatosan az ország m ás városaiban, így
Miskolcon, Debrecenben, Pécsett, Székesfehér
várott, Győrött, Sopronban, Szombathelyen,
Szegeden és B aján is m egindult a kőszénalapú
gázgyártás és ellátás. A városi gázt kezdetben
csak világítás céljára használták és csak később
vették igénybe háztartási célokra is.
V askohászatunk a vasútépítés hatására jelen
tősen fejlődött ugyan, de technikai színvonala
alacsony m aradt. A kohók még a hatvanas

években is túlnyom órészt faszenet használtak;
a Felvidéken 37 vasm ű közül m indössze a Ri
m am urányi V asm űvek használt fel jelentősebb
m ennyiségű kőszenet; ugyanaltkor ez a vidék
adta a nyersvasterm elés 80% -át. K orszerű vas
term elő bázis alakult ki a Bánságban, ahol a
nagy tőkeerejű O sztrák Á llam vasút Társaság
1855-től kezdve m agas színvonalú term elést ho
nosított meg. A kőszénnek itt nagyobb szerepe
volt a vaskohászatban, de jelentős m ennyiségű
faszenet is felhasználtak.
A kőszén term elése 1830 és 1867 között évi
30 ezer tonnáról 800 ezer tonna fölé em elkedett:
a feketekőszén-term elés 1867-ben a M ecsekben
kereken 300 ezer, a Bánságban 200 ezer, egyéb
lelőhelyeken összesen 10 ezer tonna. A b arn a
kőszén-term elés 1867-ben a Dorogi-m edencé
ben 110 ezer, Sopron m egyében 95 ezer, B or
sodban 60 ezer, N ógrádban 40 ezer és az egyéb
lelőhelyeken összesen 25 ezer tonna.

1867— 1920
A kőszén, a dualizm us korában, az ipari fo r
radalom energiabázisaként vált uralkodóvá a
nagyságrenddel növekvő energiaszükséglet k i
elégítésében. A legnagyobb kőszénfelhasználók
ebben az időszákban:
— a m integy 2300, túlnyom órészt újonnan ala
p ított ipari üzem (az ipari term elés évi á t
lagos növekedése 6%),
— a 2200 km -ről közel 23 000 km -re növeke
dett vasúti hálózat,
— a jelentős m értékben tovább fejlődött és
tengerhajózással bővült gőzhajózás.
A század utolsó évtizedeiben kezdődött meg
a villam os energia ipari előállítása és felhasz
nálása.
Közcélú hasznosításra
Tem esvárott
1884-ben, a m ai M agyarország terü letén M áté
szalkán 1888-ban term eltek először villamos
energiát. B udapesten 1893-ban k ét m agánvál
lalat: a M agyar Villamossági Rt. és a Budapesti
Általános Villamossági Rt. é p íte tt erőm űvet és
szolgáltatott áram ot. Az erőm űvek 10 M W -nál
kisebb egységekből álltak. Az elektrom os ener
gia term elése 1913-ban országos viszonylatban
220 millió kilow attóra.
1895-ben jelent m eg M agyarországon a szénhidrogén korszak előőrseként a szem élygépko
csi, m ajd 1908-ban hazai gyártása is m egkez
dődött. A világháború kitöréséig összesen 3250
szem élygépkocsit és 1700 m otorkerékpárt im 
portáltunk. Ehhez já ru lt az 550 hazai gyártású
szem élyautó. Speciális célú gépkocsikat, autó
buszokat és teh erau tó k at is előállítottak. A há
borús szükséglet segítette elő a repülőgépipar
kialakulását. Az 1913-ban B udapesten létreho
zott M agyar Repülőgépgyár, am ely később Al
b ertfalvára költözött, a M onarchia legnagyobb
repülőgépgyára volt.
A nagyszabású ipari és közlekedéstechnikai
fejlődést kiváló m agyar m érnökök — számos

esetben világviszonylatban is úttörő —• m un
kája segítette, am elynek szellemi forrása az
1871-ben egyetem i cím et kapott M. kir. Józsefm űegyetem volt.
K orábbi gazdasági elm aradottságunkból ere
dően, a m odern ipari gazdaság kialakulásának
finanszírozásában m indvégig külföldi — főleg
az osztrák — tőkének volt m eghatározó szerepe.
Különösen érvényes volt ez a bányászat és a
kohászat területén. A feketekőszén term elése
m ajdnem kizárólag, a barnakőszén-term elés na
gyobbik része a külföldi tőke kezében volt. Az
1910-es években:
kizárólag külföldi tőkeérdekeltség
jelentős arányban külföldi tőke
érdekeltség
az állam i kőszénbányák részaránya

21,8%
67,1%
6,8%

Az ásványi nyersanyag- és alapanyag-term e
lést ellenőrző tőke koncentrációja m onopolhely
zet és -gyakorlat kialakulásához vezetett. Az
1900-ban létrehozott szénkartell által kialakított
m agas kőszénár erősen fékezte az ipar fejlődé
sét.
A kőszén term elése 1867 és 1913 között 800
ezer tonnáról 10,5 millió tonnára em elkedett.
Különösen a barnakőszén-term elés fejlődése volt
erőteljesen
(huszonkétszeresére növekedett).
E nnek ellenére, a 80-as évektől kezdve a hazai
források fejlődése nem tu d o tt lépést tartan i az
igények növekedésével és egyre nagyobb m ér
tékű kőszénbehozatal kezdődött. 1913-ban m ár
4,8 millió tonna kőszenet im portáltunk. Ennek
több m int 70% -a feketekőszén volt. A hazai
előállítású koksz a vasipar szükségletének csak
m integy Vb részét fedezte.
A feketekőszén-term elés terü letei változatla
nul a m ecseki (60% részaránnyal) és a bánsági
lelőhelyek (39% részaránnyal). A barnakőszén
bányászat terü leti m egoszlásában jelentős vál
tozások történtek. A Dorogi-m edence vezető
szerepét — a P est—salgótarjáni vasútvonal
1867-ben tö rtén t átadása u tán — m ár a 70-es
években a nógrádi kőszénterület vette át, sőt
a Zsil-völgyi és a borsodi barnakőszén-bányá
szat is megelőzte. A Tatabányai-kőszénm edence
1896-ban tö rté n t felfedezését és feltárását köve
tően, az ezredforduló u tán ez a lelőhely adta a
term elés közel egynegyedét. A tatabányai, a
nógrádi, a borsodi és a Zsil-völgyi kőszénbányák
term elték a barnakőszén 79% -át.
A kőszénbányászat a tőkés nagyipar kialaku
lásának időszakában is élen járt a korszerű tech
nika alkalmazásában. Az 500— 600 m m élységre
lehatoló bányam űveletek, a km hosszú altárók
és lejtősaknák, valam int a 10 km nagyságrendű
vágatrendszerek korszerű biztosító, szállító, szel
lőztető és vízemelő eszközöket igényeltek. A
m ár korábban is alkalm azott és továbbfejlesz
te tt gőzgépeket a század végén a villam osener
gia felhasználása válto tta fel. A Pécs környéki
bányákban 1884-ben vezették be a villamos vi
lágítást, 1893-ban az elektrom os energiával haj-
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to tt bányaszivattyúkat,. 1896-ban az elektrom os
vontatást és 1899-ben a villamos m eghajtású
bányabeli fúrógépet. 1897-ben T atabányán je
lentős, 900 kW teljesítm ényű erőközpont léte
sült. A bányam unka hatékonyságát növelték a
sű rített levegővel h a jto tt fejtőkalapácsok és réselőgépek. A háború alatti években alkalm az
tak először frontfejtést T atabányán. A bánya
kár a bányatűz elleni védekezésként alakult
ki az iszap tömedékelés, a gázkitörésveszély ellen
a provokációs m egrázó robbantás, a kőszénporrobbanás ellen a vízzel való perm etezés. A ktív
és passzív eljárásokat dolgoztak ki a Dorogi-kőszénm edencében a karsztvíz elleni küzdelemben.
A nagy terü leten szétszórtan kifejlődött bánya
m űveletek összefogására nagyarányú üzemköz
pontosításokat h ajto ttak végre.
A kőszén nem esítése kokszolás ú tján egyszerű
eszközökkel 1827-ben A ninán kezdődött, ahol a
kokszot a vaskohászat szám ára term elték. Pécs
vidékén a kökszgyártás az 1860-as években kez
dődött. A Zsil-völgyi kőszén kokszolásával m ár
az 1840-es évektől kezdve kísérleteztek és a vi
lágon először itt oldották m eg a barnakőszén
kokszosítását. A századfordulót követően m ár
30 kokszkem ence m űködött 30 000 t évi term e
léssel.
A kőszén lepárlása világítóolaj-előállítás cél
jából az aninai terü leten virágzott. Az itteni kő
széntelepek fedőjében levő bitum enes palát
1860-ban 40, 1867-ben 120 reto rtáb an párolták
le. Évente m integy 30 000 t kőszenet dolgoztak
fel és ebből 2000 t k átrányolajat állítottak elő,
am elyet az 1859-ben épült oravicai olajfinom ító
dolgozott fel benzin, paraffin, világítóolaj és
m ás term ékekre. A rom ániai kőolaj versenye az
1880-as években gazdaságtalanná tette a kőszén
lepárlását.
A X IX . század m ásodik felében kutatóaknák
kal és sekély m élységű fúrásokkal kezdődött el
M agyarországon a kőolajkutatás. A kőolaj nem 
zetközi m éretekben kibontakozó gazdasági sze
repe, a kenőolaj, a világítóolaj, m ajd a benzin
m otorok növekvő nyersanyagszükséglete, a je 
lentős eredm ényekre vezető galiciai és rom ániai
kőolajfeltárás, valam int az országban számos he
lyen ism ert term észetes kőolaj nyom ok kutatásra
ösztönöztek. Ezt 1894-től az állam is tám ogatta.
Zemplén, Ung, M áram aros, Szilágy, Bihar, Szatm ár és Trencsén m egyében, valam int a M átra
északi oldalán, a M uraközben és a Dráva, Száva
m entén folytak a kutatások, am elyek a századfordulót követő évekig csekély eredm énnyel já r 
ták. A rendelkezésre álló adatok szerint 1905-ig
összesen m integy 4500 t kőolajat term eltek; an
nak 4/б részét M uraközben és Horvátországban,
Vs-ét pedig Sáros, Zemplén, Ung és M áram aros
m egyékben. D erna-Tataroson 1889-től kezdve
aszfaltot bányásztak, m elyből évente m integy
1800 tonna kőolajat állítottak elő.
Jelentős eredm ényeket csak a kőolajkutatás
állami kézbe vétele után, m egfelelő eszközökkel
és tőkeerővel, kiváló geológusok kutató m u n 
kája alapján értek el. A z 1908-ban K issárm ás
m ellett telep ített fúrásból 300 m m élységből h a 
talm as erővel feltört földgáz fordulópontot je 
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len tett a szénhidrogén-kutatás területén. 1913ban m ár h at földgázmezőn 19 fúrásban napi
2 368 000 m :i földgáz állt rendelkezésre. Közben
a földtulajdonosok indokolatlan bányatelekár
követelései ellen létrehozták az 1911. évi VI.
törvénycikket, am ely a kőolaj és a földgáz ku
tatásának és term elésének jogát állam i mono
pólium m á tette, ugyanakkor m egengedte, hogy
a pénzügym iniszter
m eghatározott feltételek
m ellett ez alól m agánosok részére felm entést
adjon.
Jelentős újabb eredm ény az erdélyi földgáz
m egism erése u tán 1915-ben az Egbell-i kőolajés földgázlelőhely felfedezése volt. Böckh Hugó
ez alkalom m al Eötvös Loránd torziós ingáját is
felhasználta a kutatásban; ezzel kezdődött el a
világon a geofizikai m ódszerek alkalm azása a
szénhidrogén-kutatásban. A legnagyobb term e
lés ezen a terü leten 1917-ben 10 400 tonna kő
olaj volt. 1918-ban a D ráva és a Száva közén is
sikerrel já rt a szénhidrogén-kutatás; Bujavicán
360 m m élységben földgázt és 396 m m élység
ben kőolajat tá rta k fel.
A dualizm us korának történetéhez tartozik,
hogy a kiegyezést követően 1869-ben létrehoz
ták a m agyar állam földtani intézetét: ,,az or
szág részletes földtani m egism erésének nemcsak
a tudom ány érdekében, de különösen közgazdasági szem pontból” való gyüm ölcsöztetésére. Első
igazgatója H antken Miksa, aki korszerű földtani
ism ereteit a bécsi egyetem en, bányam érnöki
diplom áját a Selmecbányái bányászati akadé
mián, bányam érnöki gyakorlati tapasztalatait
pedig a D orogi-kőszénm edencében szerezte. Az
intézet földtani térképező m unkája és gyakorlati
célú földtani vizsgálatai, kiváló egyetem i tan á 
raink elm életi m unkásságával együtt, a m agyarországi földtan nagy alapozó korszaka, am ely az
energiahordozó ásványi nyersanyagok feltárását
és hasznosítását jelentős m értékben elősegítette.

1920— 1945
M agyarország első világháború utáni helyze
tére a háborús vereség és kim erülés, a term elés
dezorganizáltsága, az áru h ián y és nagyarányú
pénzrom lás volt jellemző. Az országterület 67,3
% -á t elveszítve, a m onarchia túlnyom órészt ön
ellátó gazdasági rendszeréből kiszakadva és ked
vezőtlen nem zetközi viszonyokra utalva, alapve
tően új feltételek között kellett az ország gaz
dásági életét helyreállítani. Ezt követően is a
gazdaság fejlődése a két világháború között
m indvégig rendkívül m érsékelt ütem ű volt.
Nagyobb előrelépés csak néhány ágazat terü le 
tén tö rté n t (villam osenergia-term elés, elektro
technika, vegyipar, textilipar, papíripar).
A kőszénterm elés, azonos országterület kő
szénbányáit figyelem bevéve — a meglévő k ap a
citások életre keltésével — m ár 1923-ban elérte
a háború előtti utolsó békeév term elési szintjét
(7,3 M t-t), m ajd 1938-ig — lényegében még
m indig a meglevő kapacitások jobb kihasználá
sával — 9,3 M t-ra növekedett. A kőszénfelhasz
nálás megoszlása ekkor: ipar 39%, lakossági

tüzelőellátás 20%, közlekedés 19%, közm űvek
16%, mezőgazdaság 2% , export 4% . Üj b e ru 
házásokkal és háborús rablógazdálkodással a
m axim ális kőszénterm elés 1943-ban 13,4 M t
volt (1,4 M t feketekőszén és 12 M t barnakő
szén).
A bányam unka gépesítése csak lassan haladt
előre; a lóvontatás ugyan 30% -ról 10% -ra csök
kent és a szállítás gépesítése 22% -ról 36% -ra
nőtt, valam int a robbantásos jövesztés is széles
körben elterjedt, de a rakodás m ég úgvszólván
teljes m értékben kézi erővel történt. E m iatt a
term elékenység szintje alacsony m aradt: az 1
bányam unkásra jutó 1 m űszakban term elt kő
szén m ennyisége 8— 9 q volt. A barnakőszén
bányák túlnyom órészt két hatalm as bányakon
szern: a M agyar Á ltalános K őszénbánya Rt. és
a Salgótarjáni K őszénbánya Rt. tulaidonában
voltak. A feketekőszén term elését a Dunagőzhajózási Társaság ta rto tta kézben.
A két világháború közötti időszakban összesen
192 millió tonna kőszenet term eltek, ebből a K-i
M ecsekben 22 millió t feketekőszenet, T atabá
nyán 37, Borsodban 31, N ógrádban 26,9, Doro
gon 26,. az ózd—egercsehi terü lete n 21,4. összes
többi kőszénterületen együttesen 27,7 millió
tonna barnakőszenet.
A kőszénbázison előállított villam osenergia
term elésére 1925 u tán egész sor villam os erőm ű
épült. Legjelentősebb létesítm ény a Kelenföldi
Erőm ű bővítése, a B ánhidai Erőm ű és a Bánhida—budapesti távvezeték, valam int a Budapes—Hegyeshalom közötti vasútvonal villam osí
tása. Az ország villam osenergia term elése köz
célú erőm űvekben 1921-ben m integy 500 millió,
1943-ban 1800 millió kW h volt, ugyanakkor a
távvezetékek hossza m integy négyszeresére nö
vekedett. Ezzel a települések 36% -át villam osí
tották, am i az ország lakosságának 71% -át é rin 
tette.
A harm incas években néhány vegyipari ág
indult ugrásszerű fejlődésnek. Új helyzetet te 
rem tett a vegyipari fejlődés szám ára a kőolaj
k utatás eredm ényessége, m ajd 1937-ben a kő
olajterm elés megkezdése. A D una-tengerjáró
motoros hajók építése, valam int az 1000 lakosra
jutó 2—3 személygépkocsi és a polgári légiköz
lekedés évi 15—20 ezer utasa a közlekedési
technika szerény m éretű fejlődését jelzi.
A szénhidrogén-kutatás az első világháború
utáni években az Anglo— Persian Oil Com pany
leányvállalatának, a H ungarian Oil Syndicat
1921— 1923 közötti tevékenységével kezdődött.
N éhány sikertelen kutatófúrás lem élyítése után,
1932-ig szerény m értékben az állam finanszí
rozott szénhidrogén-kutató fúrásokat. Ez a kis őrszentm iklósi földgáz- és a bükkszéki kőolajlelő
hely m egism erését eredm ényezte. 1932-ben kez
dődtek az European Gas and Electric Company
(EUROGASCO)-val azok a tárgyalások, am elyek
a M agyar—A m erikai O lajipari Rt. létrehozásá
hoz vezettek. A m egfelelő anyagi alappal, kor
szerű felszereléssel, kiváló m agyar geológusok
és geofizikusok irányításával folyó kutatás 1937ben a budafapusztai kőolajlelőhely felfedezésé

hez vezetett. Ezt követte 1940-ben a lovászi,
1941-ben az újfalui, 1942-ben a hahóti szénhid
rogén-telepek m egism erése. 1940-ben a M agyar
—N ém et Ásványolaj Társaság (MANÄT) is ku
tatási engedélyt szerzett. A kutatással megis
m ert tótkom lósi és körösszegapáti földgázlelő
hely, valam int a M uraközben feltárt petesházai
és alsólendvai kőolajtelepek term elésbe állítá
sára azonban m ár nem kerü lh etett sor.
1940-től kezdődően az ország kizárólag a dél
zalai (Budafa— Lispe) terü let kőolajterm elésére
tám aszkodott, 1941-től Ném etország nyom ására
az export is m egkezdődött és 1943-ban m egha
ladta a 450 ezer tonnát. 1937-ben a kőolajter
m elés 1366 t, 1943-ban 838 ezer t; 1937 és 1945
között az együttes term elés 3820 ezer t. A földgázterm elés 1937-ben 2 M m 3, 1943-ban 266 M
m 3, összesen 1429 M m3.
1945— 1973
1945. április 4-én, am ikor az előrenyom uló
szovjet hadsereg az utolsó ném et csapatokat is
kiűzte hazánk területéről — nemcsak a háború
é rt véget M agyarország számára, hanem a tá r
sadalmi, a politikai és a gazdasági élet gyöke
res forradalm i átalakítása is m egkezdődött. Az
élet normalizálódásához, a közlekedés és az
ipari term elés m egindításához azonban m inde
nekelőtt az energiaterm elés helyreállítására volt
szükség. A bányászok az elsők között csatlakoz
tak az 1945. évi újjáépítési versenym ozgalom 
hoz és a fennálló sokféle nehézség ellenére biz
tosították a kőszénterm elés folyam atosságát.
A kapitalista viszonyok korlátozását és a te r
m elés szükségletek szerinti elosztását szolgálta
a kőszénbányák állam i kezelésbe vétele 1945 de
cem berében, am it 1946-ban a hozzájuk tartozó
erőm űvek állam i tulajdonba vétele követett.
Az 1947. augusztus 1-én életbe lép ett 3 éves
te rv időszakában, a gazdaság helyreállítása ke
retében a kőszénterm elés m ár 1948-ban elérte a
háború előtti utolsó békeév term elési szintjét,
m ajd 1951-ben a háborús konjunktúra legna
gyobb kőszén term elését is jelentősen m egha
ladta.
Term észeti erőforrásaink tudom ányosan m eg
alapozott k u tatását és feltárását segítette elő a
B udapesten 1946-ban m egkezdett rendszeres
geológusképzés, am elyet 1951-től a geofizikus
képzés m egszervezése követett. Sopronban, ill.
Miskolcon 1949— 1951-ig bányakutató m érnö
kök, m ajd 1952-től folyam atosan geológus- és
geofizikus-m érnökök kaptak egyetem i diplomát.
Jelentős m értékben tovább fejlődött a M agyar
Állami Földtani Intézet és a felszabadulás előtt
m axim álisan 10 alkalm azottal rendelkező Eöt
vös Loránd Geofizikai Intézet. 1949-ben alapí
to tták a Szénbányászati K utató Laboratórium ot,
am ely 1950-től Bányászati K utató Intézet néven
m űködik. Szovjet tapasztalatok felhasználásával
és szovjet szakem berek közrem űködésével hoz
ták létre az iparági földtani szervezeteket. 1955ben alapították az Országos Földtani Főigazga
tóságot (1964-től Központi Földtani Hivatal).
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A felszabadulást követő évtizedekben jelentő
sen em elkedett a kőszénbányászat m űszaki szín
vonala. A z első lépést a vágatok „tartó s” (acél
íves és falazott) biztosítása jelentette, am ellyel
1960-ban az összes vágatoknak m integy a felét
és 1973-ban m ár több m int 80% -át biztosítot
ták. A fejtésbiztosítás korszerűsítése ugyanak
kor a gépi jövesztés nagyarányú növelését tette
lehetővé, ami 1975-re m egközelítette az 50%-os
értéket. Ezzel egyidejűleg a gépi rakodás el
érte a 73% -ot, és a m unkahelyi gépi szállítás a
95% -ot. A nehéz fizikai m unka nagyobbik ré 
szét ilymódon sikerült kiiktatni a bányászatból
és ezzel együtt 1950 óta m integy egyötödére
csökkent az 1 M t kőszénterm elésre jutó halálos
balesetek száma. A bányam unka term elékeny
sége a m élym űveléses bányászatban elérte az
1,6 t m űszak értéket és a külfejtéses kőszén
bányászattal együtt 1,9 t/m űszakra növekedett.
A nehézipar egyoldalú, túlm éretezett fejlesz
tését előtérbe helyező korábbi gyakorlatot fel
váltó új gazdaságpolitika az életszínvonal em e
lésének fokozottabb előtérbe helyezésére, a gaz
daságosság követelm ényének és az anyagi érde
keltség elvének széles körű érvényesítésére, a
műszaki fejlesztés fokozására és a nemzetközi
m unkam egosztás növelésére irányul. Ennek
m egvalósítása során a hatvanas évek második
felében került sor a szénhidrogének — világvi
szonylatban már korábban m egvalósult — szé
les körű és nagyarányú felhasználására. U gyan
akkor a hazai kőszénterm elés 1964— 1965-ben 31
millió tonnát m eghaladó m axim um a (az összes
energiafelhasználásban 51%-os részarány) után.
a gazdaságtalan bányák bezárásával, abszolút
m értékkel m érve is jelentősen visszaesett. 1973ig a kőszén aránya a hazai energiafelhasználás
ban 40% -ra csökkent; ugyanakkor a szénhidro
gének aránya 1965-ben 28° 0, ami 1973-ig 52% ra növekedett.
A kőszén teh át — am elynek több m int két
évszázados hazai történ etét röviden á ttek in tet
tük — a hatvanas évek végére veszítette el v e 
zető szerepét energiaszükségletünk kielégítésé
ben. Az ország újjáépítésében és a szocialista
ipar kibontakozásában még döntő szerepe volt.
Ezen időszak gazdasági fejlődésének dinam iká
jára jellemző, hogy két évtized alatt (1945 és
1965 között) több kőszenet term eltek hazánkban,
m int korábban két évszázad alatt (az 1920 előtti
három és félszer nagyobb országterületet is be
leértve). Kőszénbázison valósult meg az ország
teljes villamosítása, az egységes villam osenergia-rendszer létrehozása. Ez utóbbi lehetővé te t
te, hogy M agyarország is bekapcsolódjon a
KGST-országok egységes villam osenergia-rendszerébe és együttm űködést terem tsen A usztriá
val és Jugoszláviával is.
A szénhidrogén-kutatás területén a második
világháborút követő években az Alföldön a Ma
gyar—Szovjet Olaj Rt. (MASZOVOL), a D unán
túlon a MAORT állam osítása után a D unántúli
Állami Kőolaj V állalat (DÁK) folytatta a k u ta
tást. A két vállalat 1952-ben MASZOLAJ Rt. né
ven egyesült, m ajd 1954-ben m agyar tulajdonba

6

került. 1957-ben alakult meg az Országos Kő
olaj és Gázipari Tröszt. Az elm últ három évti
zed alatt, m integy 9 millió m kutató és feltáró
fúrás segítségével kb.
100 szénhidrogén
lelőhelyet tá rta k fel, am elyek közül 10 jelentős
és 1 (Algyő) — nemzetközi m ércével m érve is
— nagy lelőhely. A kutatás eredm ényességét
jelzi, hogy az 1937-től 1945-ig kiterm elt m integy
5 millió tonna szénhidrogén a jelenlegi egy évi
term elésnek mindössze a kétharm ada.
A z 1965 utáni időszakra a szénhidrogének
felhasználásának ugrásszerű növekedése volt a
jellem ző, am elyet a hazai források m ellett tú l
nyom órészt szovjet im portból biztosítottunk
(Í965-ben 2,4 M t, 1975-ben 8,4 M t volt az öszszes szénhidrogén-im port). A kőolaj feldolgozá
sára tám aszkodva fejlődött lendületesen a pet
rolkém iai ipar és a korszerű szállítási, ill. közle
kedési eszközök. A vasúti közlekedésben 1956
után, az addig uralkodó arányú gőzvontatást
háttérbe szorította a villamos és a m otorvonta
tás. A gőzerő aránya 1967-ben 50° (l alá süllyedt,
jelenleg pedig m ár a 10% -ot sem éri el. H a
sonlóan gyors ütem ű volt a gépkocsik szám ának
és ezzel együtt a benzinfogyasztás növekedése.
K özvetlenül a felszabadulás után mindössze
6600 és 1956-ban is csak 10 700 szem élygépko
csi volt az országban. 1966-ban szám uk m egha
ladta a 100 000-et, 1976-ban pedig több m int
650 000 személygépkocsi közlekedett útjainkon.
1960 és 1976 között közforgalm i üzem anyagtöltő
állom ásaink benzinforgalm a kilencszeresére nö
vekedett. A kőolaj-feldolgozó petrolkém iai ipar,
valam int a közúti, a vasúti és a vízi közlekedés
és szállítás, ill. vontatás m ellett kiem elkedően
nagy kőolaj-fogyasztóvá vált a mezőgazdaság.
Míg 1950-ben 13,5 E mezőgazdasági erőgép csak
m integy 0,08 M t szénhidrogént fogyasztott,
1960-ra ez 48 E erőgépre és 0,33 M t szénhidro
gén-fogyasztásra növekedett, 1975-ben pedig
95,4 E erőgép dolgozott a mezőgazdaságban,
am elynek szénhidrogén-fogyasztása évi 1,29 M t.
A hazai földgázkutatás és -feltárás eredm ényes
sége ugyanakkor jelentős arányú ipari és ház
tartási földgázellátást tesz lehetővé.
Az olcsó szénhidrogénekre való támaszkodás
előnyeit azonban csak rövid ideig élvezhettük;
az 1973-as kőolajár-robbanás új helyzetet te 
rem tett a világgazdaságban, am ely szám unkra a
cserearányok nagyfokú rom lásával já r t együtt,
s ezen csak a gazdaság szerkezetének jelentős
átalakításával változtathatunk.
Az energiahordozó ásványi nyersanyagok felszabadulásunk utáni történetéhez tartozik a
N y-m ecseki uránérc-lelőhely 1953-ban tö rté n t
felfedezése, m ajd 1958-ban m egkezdett term e
lésbevonása. Korszerű szovjet kutatási eszkö
zökkel és szovjet szakem berek részvételével ku
tatták meg, m ajd szovjet segítséggel tárták fel
és term elik m a is az uránércet ezen a területen.

Történelm i tapasztalatok
Az energiahordozó alapanyagok világviszony
latú története — az energiahordozó ásványi

nyersanyagok m agyarországi történetével össz
hangban — a következő összefüggések kiem elé
sét teszi lehetővé:
— a történelem során fokozatosan egymás he
lyébe lépő energiahordozók gyorsuló ütem 
ben váltják fel egymást. A fa és a mezőgaz
dasági hulladék évezredekig volt uralkodó
helyzetű energiahordozó, a kőszén vezető
szerepe csak száz-'kétszáz évig terjedt, a
szénhidrogéneké pedig m ár csak évtizedek
ben m érhető.
— Az egym ást többé-kevésbé helyettesíteni ké
pes energiahordozók nem a term észetbeni le
lőhelyeik általános kim erülése m iatt, hanem
a gazdasági törvények által kényszerítve, a
tudom ányos és m űszaki fejlődés segítségével
váltják fel egymást.
— Az egymás helyébe lépő energiahordozókra
prim er hasznosanyag-tartalm uk növekedése
a jellemző. Amíg pl. a század elején a kő
szénből előállított villam osenergia költségé
nek több m int 50% -át tette ki a tüzelőanyag
költsége, a szénhidrogén-erőm űvekben (a kő
olajár-robbanás előtt) ez az arány 30° 0, az
atom erőm űben pedig m ár a 20% -ot sem éri
el a tüzelőanyagot képviselő töltet költségé
nek, ill. 5% -nál is kisebb a prim er uránérc
költségének aránya.

senyben tartják. A nagy fajlagos beruházás és
m unkaerőigény, valam int az elemi csapások el
leni védekezés azonban a gazdaságosság további
javítását sürgeti. M egkutatott kőszénvagyonunk
a jelenlegi term elésnek
m ásfél-kétszeresére
emelését is lehetővé teszi.
Az atom erőm űvek jelenlegi form ájukban még
nem nyerték meg az energiahordozók közötti
gazdasági versenyt. Energetikai helyzetünk és a
jövőre való felkészülés azonban ennek ellenére
szükségessé teszi, hogy elinduljunk az atom erő
m űvek építésének és felhasználásának útján.

A vízienergia hasznosítása — a Gabcsikovó—
nagym arosi erőm űvel együtt is — csak néhány
százalékát elégítheti ki energiaszükségletünknek.
A term álvíz pedig továbbra is elsősorban bal
neológiái, helyi mezőgazdasági (zöldségterme
lési) igények kielégítésére és részben lakótele
pek fűtésére lesz felhasználható.
M indezek
figyelem bevételével,
2000-ben
m integy a kétszeresét feltételezve mai energiaszükségletünknek, és a jelenlegi forrásokat to
vábbra is fenntarthatónak tekintve, a növek
m ényre a következő megoldások lehetségesek,
ill. szükségesek:
— a többlet igény m integy 1:>-a invanábilis: a
közlekedés, a környezetvédelem és az ipar
fejlődése által igényelt im port szénhidro
gén,
— Az energiaszükséglet kielégítésében egyre
több energiahordozó vesz részt; m ert az — a fennm aradó 2/.i jelenlegi m egítélésünk sze
rin t gazdasági szempontból elvileg variábilis:
uralkodó szerepű energiahordozó m ellett
kielégíthető hazai kőszénből is, hasadóanyag
csökkenő arányban tovább élnek a régiek és
ból is, ill. azok különböző arányú együttes
növekvő arányban a jövő energiahordozói.
igénybevételéből és részben im port villa
M indezeket a folyam atokat a társadalm i és a
m osenergiából.
gazdasági viszonyok jelentősen gyorsíthatják
vagy késleltethetik.
K onkrét gazdasági, külkereskedelm i és m ű
szaki elemzések alapján az ezredfordulón fel
tételezhető energiaszükségletünk kielégítésében:
Energiaterm elési prognózis 2000-ig
hazai szénhidrogén-term elésünk
Távlati országos energiaterm elési előirányza m axim álisan
10—15%-ot,
tunk kibontakozásának nehézségei az energiaterm elés fejlődésének világviszonylatú bizony hazai kőszénterm elésünk
20—30%-ot,
talanságait tükrözik. Milyen irányban kínál je célszerűen
lentős gazdasági előnyöket a technikai haladás? az atom erőm űvek célszerűen
20—30%-ot,
A jelek a nukleáris energia irányába'm utatnak,
de a gazdasági szem pontból döntő megoldás még a nélkülözhetetlen szénhidrogén
30%-ot,
hosszú évtizedekig v árath at m agára. A gazda im port
5% -ot
sági m érlegelés a rendelkezésre álló forrásokat a villam osenergia-im port m integy
illetően jelenleg azok felhasználási arányainak képviselhet.
helyes m egválasztásában keresi az optimumot.
Az energiahordozó ásványi nyersanyagok tö r
A szénhidrogének a legkedvezőbb tulajdonsá ténetének áttekintése, a történelm i tapasztala
gokkal rendelkező energiahordozók és egyben tok mérlegelése és a fejlődésre jellemző össze
nélkülözhetetlen kémiai alapanyagok is. A hazai függések figyelem bevétele alapján, néhány kö
források term elése azonban intenzív kutatással vetkeztetést energiaszükségletünk jövőbeni ala
és korszerű, term elési eljárásokkal is csak szin kulására és a kielégítés forrásaira vonatkozóan
ten tartható. Az im port drága és korlátozott. is levontunk. Az energiaterm elés az egész
Ennek ellenére a közlekedés, esetenként a kör em beriséget érintő alapvető jelentőségű feladat,
nyezetvédelem és egyes iparágak fejlődési igé amely a recens és a fosszilis napenergia, vala
nye m iatt nélkülözhetetlen a növekvő arányú mint" az atom energia gazdaságos hasznosításáig
im port igénybevétele.
terjedő problém akörben hatalm as erőfeszítések
A kőszenet a magas kőolajár, a korszerű — re ösztönöz. A jövő ezen a téren még sok bi
koncentrált term elés és a lelőhelyre telepített zonytalansággal terhelt, de váratlan, előre nem
nagy kapacitású hőerőm űvek továbbra is ver látható megoldások is lehetségesek.
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