
A SZÉNBÁNYÁSZAT ÉS AZ ENERGIAMÉRLEG 

HORVÁTH LÁSZLÓ 

A különféle gazdasági, pénzügyi, anyag- és energiamérlegek értékben 
vagy közös alapra hozható naturáliákban fejeznek ki egyensúlyt vagy közel 
egyensúlyt a források és a felhasználás között , a célnak megfelelően részle-
tezve, illetve aggregálva. 

Az energiamérlegek vizsgálatánál azt kell elsősorban figyelembe venni, 
hogy az energia a világ jövőbeli fejlődését meghatározó alapvető kérdéssé, 
polit ikummá vált. Érthető, mert az energia az élet minden területét átszövi, 
megjelenik a makro gazdaságban éppúgy, mint az egyéni életet meghatározó 
életmód milyenségében. Ebből következően az energiamérleg alapját képező 
energiapolitika szerves egységet képez a gazdaságpolitikával és általában 
a politikával, kölcsönhatásukban visszahatnak az energiamérleg forrás és 
felhasználás oldalára egyaránt. Itt kell kitérni arra az energetikusok felé 
sokszor hangoztatott rosszalló megjegyzésekre, hogy túl sokszor változnak 
az energiamérlegek (ezen belül a szénmérlegek). A gazdaságpolitikai-politikai 
változásokat rendszeresen át kell vezetni a mérlegeken, ellenkező esetben 
joggal érhetne bennünket az a vád, hogy nem alkalmazkodunk rugalmasan a 
megváltozott gazdasági-politikai körülményekhez. 

Az energiamérlegek összeállításánál igen sok, egymással gyakran ellentét-
párokat képező szempontokat kell f igyelembe vennünk. Ezek közül leg-
fontosabb 

az ellátás biztonsága és a kockázat, 
az átlag és a csúcs kérdése, 
a variabilitás és invariabilitás, 

— az egyszeri beruházási ráfordítás és a folyó költségek aránya, 
a hazai források felhasználása és az import. 

Bonyolí t ja a mérlegek összeállítását, hogy egyes energiahordozók köz-
vetlenül vagy csekély előkészítési fo lyamat után használhatók fel (szén, 
földgáz) mások primér formában nein használhatók (kőolaj, hasadó anyagok), 
a villamos energia, a távhő pedig mint másodlagos energiahordozó hasznosít-
ható. Eltérő a naturális lehetőség az egyes energiahordozók szállításában és 
tárolásában, ez utóbbi probléma különösen a vezetékes energiaszállítás 
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(villamos energia, földgáz) napi és a mérsékelt égöv mellett az évszakot je l lemző 
felhasználási egyenlőtlenség következtében jelentkezik. 

Az energiamérlegek összeállításának időhorizontja, mint általában a ter-
vezésben éves, középtávú és hosszú távú. Az energetikában indokolt a 30—50 
éves időtartamra kiterjedő távlati mérleg is. 

A kormány jóváhagyta a VI. ö téves terv energiagazdálkodási program-
ját , amely a népgazdasági tervvel szoros összhangban készült. Minthogy 
a VI . ötéves népgazdasági terv sávokban és alternatívákban gondolkodik 
és jellegét tekintve nyitott , vonatkoztatható ez az energiagazdálkodási prog-
ramra is. Még jobban megnyilvánul a nyi tot t jelleg a dolog természeténél fogva 
a távlati energia programokra. Három fő tendencia azonban iránymutató: 

— a kőolajfogyasztás minél alacsonyabb szinten tartása, 
— az energiatakarékosság szervezési, technikai és gazdasági szabályozó 

eszközökkel történő megoldása, 
— a nemzeti jövedelem növelésére fordított energianövekmény csök-

kentése. 
A mérlegkészítésnél a forrás és felhasználás tervezése általában pár-

huzamosan indul meg. A forrás tervezésénél első lépésként számba vesszük 
a termelő vállalatok ajánlkozási alternatívái alapján a hazai forrásokat, 
prímét' és másodlagos energiahordozók vonatkozásában egyaránt. Több-keve-
sebb pontossággal becsülhető a lehetséges import. 

Nagyobb gondot jelent a fe lhasználás tervezése. A legfontosabb és leg-
energiaigényesebb termékekre (nyersvas, acél, cement , timföld, műtrágya) 
naturáliákban is nyerünk kiinduló adatokat és így m ó d vau az egyes termékek 
fajlagos energiafelhasználásának ellenőrzésére. Igen fontos, hogy a felhaszná-
lást a fajlagos mutatók oldaláról tekintve ne statikusan vegyük f igyelembe, 
hanem az innovációs folyamatokat értékelve technikailag javuló tendenciák 
kerüljenek a mérlegbe. A felhasználó ágazatoknak a termelés volumenére és 
a fajlagos energiafogyasztás javítására irányuló prognózisai és ebből követ-
kezően a fejlesztési alapok is alternatívákban készülnek. Ez a körülmény 
a felhasználás oldaláról is magával hozza a mérleg nyitottságát. 

A forrás és felhasználás variációit energiahordozónként addig kell ite-
ratív úton kombinálni, amíg közel egyensúlyi helyzet nem alakítható ki, ez a 
folyamat hosszadalmas és hagyományos módon nem teszi lehetővé igen nagy-
számú variáns vizsgálatát. 

A szintetikus módon összeállított mérlegeket összevonva elkészíthető 
a komplex energiamérleg, ennek végső számaiból vizsgálható a nemzeti jöve-
delem és a felhasznált energia összefüggése. Általánosan használt mutatószám 
az energiafelhasználás növekedési ütemének és a nemzeti jövedelem (GDP) 
növekedési ütemének hányadosa, az ún. rugalmassági együttható. Fejlett 
ipari országokban ez az érték 0,6 0,8 között mozog. Hazánkban az V. ötéves 
terv első három évében 1,1 volt , 1979—80-ban 0,2. 
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A VI. ötéves tervben a 14 18%-os nemzeti jövedelem növekedéséhez 
10 % energianövekedést tervezünk, ezzel a mutató értéke 0,6 0,7 körül alakul. 

A komplex és egyedi mérlegek összeállítását nagy felkészültséggel, rész-
leteiben matematikai módszerek felhasználásával, számítógépek segítségével 
az Állami Energetikai és Energia-biztonságtechnikai Felügyelet végzi, alapul 
véve az Országos Tervhivatal és az Országos Energiagazdálkodási Hatóság 
intencióit. 

A népgazdaság egészét átfogó ezen bonyolult rendszer egzaktabb módon 
történő számításának igénye kézenfekvővé tette minden országban, így 
nálunk is, a népgazdaság rendszerének és az energetikának olyan összekapcso-
lását, amely a folyamatokat modellben leképezve számítási algoritmusok 
segítségével a sok hatótényező következtében előálló variáció halmazból 
ésszerűen megválasztott célfüggvények szerint kiválasztja a legkedvezőbbeket. 
A rendszerelemzésen alapuló energetikai modellezés az utóbbi évtizedben 
hihetetlenül kiszélesedett és modellek tömege jött létre. A modellezők mind 
több in-put adatot vittek be a modelljükbe (ismeretes olyan modell, amely 
4800 változóval dolgozik), de a változó gazdasági környezet bizonytalansága 
miatt az out-put pontossága és megbízhatósága ezáltal nem növekedett. 

Az energetikai modellek hazánkban a kezdeti időben speciális feladatok 
megoldására készültek, így a villamosenergia-iparban a villamoshálózatok ter-
vezésére és a villamos energia rendszer üzemvitelének optimalizálására. 

Az ERŐTERV—OMFB modell az energia optimális elosztását célozza. 
5 10 éves idő horizontban azt vizsgálja, hogy mi módon lehet a rendelkezésre 
álló primér energiaforrásokból a fogyasztók energiaigényét optimálisan kielé-
gíteni. A modell lineáris programozás segítségével relatív használati értékeken 
alapuló rendezés alapján oldja meg a feladatokat. 

Az energiahelyzet szükségessé tette a népgazdaság energiaellátásának 
olyan vizsgálatát, amely kapcsolatot teremt a népgazdaság egésze és az energia-
ellátási stratégiák kölcsönhatásának követésére. A KAPOLYI akadémikus által 
irányított K B F I modellmunka a hazai ásványi erőforrások optimális haszno-
sításának meghatározására irányul, célul tűzi ki a kedvező népgazdasági 
struktúra kialakítását. Az adott termék importból való beszerzésének költsé-
géhez viszonyítja a végtermék ráfordításait és az előirányzott fejlesztéshez 
szükséges erőforrások devizatermelési mutatóját viszonyítjuk az exportra 
termelő ágazatok devizakitermelési mutatójához. Ezen rendszerszemléleten 
alapuló, a nyersanyagok és energiahordozók legkedvezőbb hasznosítási struk-
túrájának kialakítására irányuló modellen kívül jelenleg folyik a Nemzetközi 
Rendszerelemzési Intézetben kidolgozott modell-család adaptálása, valamint 
az a most indult munka, melyet az Országos Tervhivatal Tervgazdasági Inté-
zete kezdeményezett . 

A modellek kialakításával és működtetésével intézetenként néhány fő 
foglalkozik, az anyagi ráfordítás nem túlzottan jelentős. 
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A munka jelenlegi szakaszában megengedhetőnek tartjuk a modellezés 
policentrikus megosztottságát, szükségesnek tartjuk azonban a szoros együtt-
működés t a párhuzamosságok kiküszöbölésére, a fehér foltok felhasználására. 
Az egységes szakmai szempontok érvényesülését a Magyar Tudományos 
Akadémia illetékes bizottságának kell biztosítani. 

Az eddigiekben vázlatosan ismertetett bonyolult rendszerbe kell beépí-
t e n i a szénmérlegeket. A felhasználás oldaláról közelítve, a jelenlegi helyzetet 
az jellemzi, hogy 

— a hazai kokszolható szén-koncentrátum iránti igényeket az a körül-
mény határozza meg, bogy a végső kokszfelhasználásban a hazai 
alapanyag aránya mindössze 14%, 

— a nem szénpor tüzelésű ipari kazánokhoz, a központi fűtésű kazánok-
hoz, az etagc kazánokhoz és az egyedi széntüzelésű kályhákhoz fel-
használható jó minőségű szén és brikett fajtákban állandó hiány van, 

— a fekete- és barnaszén termelés előzőkben fel nem sorolt termékei 
kielégítik a rájuk települt villamos erőművek szénigényét, 

— a külfejtéses lignit termelés és a rá telepített erőmű mennyiségi kap-
csolata megfelelő. 

Ebből következően forrás oldalon a jelen és a közeljövő célkitűzései 
k ö z ö t t sorolhatjuk fel: 

— a kokszolható szén-koncentrátum előállításának a növelését, 
— a jó minőségű szén meddő és pormentes egyenletes minőségű elő-

állítását, 
— a brikett-termelés növelését. 
A mérsékelt ütemű ipari növekedés miatt a néhány évvel ezelőtt elkép-

zel thez képest kisebb a villamos energia növekedési üteme. Ennek következ-
t é b e n az építés alatt álló Paksi Atomerőmű, valamint a már lekötött import 
a 80-as évek végéig fedezi a villamosenergia-igényt. Kedvezőt len az a körül-
m é n y , hogy a villamosenergia-ipar néhány évvel ezelőtt számolt a Bicskei 
Hőerőmű egységeinek 1982-től való folyamatos belépésével és emiatt a szén-
erőmŰArek magas kihasználtság mellett számítható 38—39 Pcal (160 PJ) 
kapacitását terhelik a legrégibb és legrosszabb egységek is, amelyeket a Bicskei 
Hőerőmű belépésének függvényében selejtezni kívántak. A szénbázisú alap-
erőművi kapacitás fenntartására sürgősen szükséges néhány meglevő erőmű 
rekonstrukciója, esetleges bővítése, vagy kedvezőbb gazdasági megoldás 
e se tén selejtezés ellenében egy-két újabb egység gyors megépítése. Ennek 
a megoldásnak a pénzügyi fedezete nem látszik biztosítottnak, vizsgálata 
fo lyamatban van, szükségességét az is alátámasztja, hogy az ugyancsak alap-
erőmű jellegű atomerőmű belépésével a gyenge minőségű barnaszenekben 
a V I I . ötéves terv elején időlegesen szénfelesleg keletkezhetik. A távlati erőmű-
építési programot 1982. év végéig kell elkészíteni. Az első egységeket a már 
emlí tet t időpontban, a 80-as évek végén kell üzembe léptetni. Mivel az erőmű-
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építési programból kizártuk a szénhidrogén erőműveket és nem valószínű 
a villamosenergia-import növelése sem. versenyhen marad 

mintegy 1000 1500 MW barnaszéngyűjtő erőmű, legvalószínűbb 
telephelye Bicske, 
a Gagarin Hőerőmű nagy rekonstrukciója és bővítése, a Thorez kül-
fejtés egyidejű bővítésével (500 1000 MW), 

— a Paksi Atomerőmű bővítése ( 1 0 0 0 - 2 0 0 0 MW). 
Az alternatívák kidolgozásában való tevékeny részvétel igen fontos 

a bányászat számára, hogy megfelelő gazdasági alátámasztás alapján elérhes-
sük azt a célt, hogy a jelenleg folyó atomerőmű építés után szénbázisú erőmű 
építés következzék. 

Az igényes ipari, kommunális és lakossági szektor barnaszénből történő 
kulturált ellátására szükséges egyrészt a két már üzemelőnek tekinthető eocén-
bánya termelési és gazdasági mutatóinak realizálása, a mányi hányának 
az I. ütem szerinti gyors felfutása és a Lencsehegy II. bányához a szükséges 
hitelek rendelkezésre bocsátása, majd a gyors építés és üzemtelepítés. 

A Tatabánya és Oroszlány környéki bányák termeivényei nyers aknaszén 
formájában nem ütik meg azt a mértéket, amely az igényes fogyasztókat 
kielégíti, főként, ha azok tartós megtartáséi a törekszünk. Az első lépcsőként 
megépült tatahányai durvamosót feltétlenül követnie kell az aprószén-
mosónak, valamint szükséges Oroszlányban legalább a 8 mm-nél nagyobb 
szemnagyságű szénféleségek dúsítása. Ugyanez vonatkozik a borsodi barna-
szénre is, amely alacsonyabb fűtőértéke ellenére, egyéb kedvező tulajdonságai 
miatt keresett cikk lenne a lakosság körében, ha a diószénhői a jelenlegi 
eszközökkel ki nem válogatható nagy tömegű meddő szennyezés kiküszöböl-
hető lenne. Fontos tehát itt is a tervezett mosó megépítése. 

Mivel a széndúsítás általában nagy kapacitású szénosztályozóknál 
f izetődik ki, a mai szigorú gazdaságossági feltételek mellett a közép-dunántúli 
és a nógrádi szénféleségeknél csak a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldások 
jöhetnek szóba. 

A háromparaméteres árrendszer nem honorálja a diísítással, mosással 
növelt használati értéktöbbletet. Szükséges, hogy a használati érték növekedés 
olyan további technikai paraméterekkel legyen meghatározva, amelyek alapján 
a dúsított szenek javított tulajdonságait az eddig számításba vet t paramétere-
ken felül lehet az árban elismerni. 

A szén dúsítására annál is inkább szükség van, mert jelenleg a mély-
műveléses széntermelésnek átlagosan csak 30%-a elégíti ki az igényes fogyasz-
tókat. Ez azt jelenti, hogy a mintegy 0,5 millió t/év jobb minőségű szén növek-
ményhez hozzájárulna kb. 1 millió tonna csak erőműben elégethető szénmeny-
nyiség, amelynek elhelyezése a villamosenergia-ipar előzőkben vázolt helyzete 
miatt nein valósítható meg. Arra kell tehát törekedni, hogy a szén dúsítása 
révén a jelenleg kevert szénfajtákhói válasszuk ki ezen minőségi többletigény 
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te temes részét oly módon, hogy erőművi szénben többlet ne keletkezzék. Jel-
lemző egyébként, hogy 1981-ben az igények kielégítése érdekében a szénbányá-
szatnak az erőművi szénféleségekből hagyományos módszerekkel, kézi válo-
gatással kell mintegy 200 et-t a lakosság részére elfogadható állapotba hozni. 

A szénbányászat piacbővítési lehetőségei között szólnunk kell az import 
pótlásról is. Jelenleg évi 2 millió tonna szenet importálunk, ennek csak mintegy 
fele kokszolható és hazai forrásból ez idő tájt nem fedezhető szén, 1 millió 
tonna felesben lángszén és brikett. A lángszén egy része tőkés eredetű és a 
lengyel lángszénszállításban bekövetkezett zavarok pótlása is valószínűleg 
tőkés devizát igényel. Az eocén szenek megfelelő előkészítés után nagymérték-
ben enyhíthetik a tőkés kiadással járó importot. Ugyanakkor a lakossági-
kommunális szénféleségekben (sőt még erőművi szenekben is) a szomszédos 
országokban hiány mutatkozik, így Ausztriában, Jugoszláviában és Csehszlo-
vákia keleti területén. A kokszolható szén importot részben más energiával 
kell ellentételeznünk Csehszlovákia felé. A szén export lehetőségek az import 
pótlással együtt alapul szolgálhatnak hitelkérelmeink kedvező elbírálá-
sához. 

Az elmondottak mintegy 10 év legfőbb bányászati tendenciáit vázolták 
fel. Az utolsó évt izedben várhatóan megnövekszik az ipari termelés és a szén-
bányászat előtt további xíj perspektívák nyílnak. Amint az általános energia-
politikai elvek között hangoztattuk, az egyik legfontosabb cél az erőművekben 
és a nagy ipari hőfejlesztő egységekben, beleértve a távhőellátás bázisait is, 
a szénhidrogéneket kiváltani. Durva számítás szerint a kőolaj-feldolgozás 
mélységének növelésével , valamint a földgázból az etán kinyerésével a hőter-
melésből a 90-es évek közepéig mintegy 3 —3,5 millió tonna kőolaj-egyenérték 
szabadítható fel. Ezen folyamat első láncszeme a VI. ötéves terv végén üzembe 
lépő katalitikus krakk-üzem, amely 1 millió tonna fűtőolajat von ki az erőművi 
tüzelőanyag felhasználásból. Bár a hőtermelésből kivont szénhidrogén meny-
nyiség egy részét az atomerőművekben előállított, villamos energia pótolja, 
mégis több millió tonna szén elhelyezésére kínálkozik lehetőség, ha ennek 
eltüzelésére olyan körülményeket teremtünk, amelyek technológiai, munkaerő 
ráfordítási és környezetvédelmi szempontból nem rosszabbak a szénhidrogén 
tüzelésnél vagy legalábbis megközelíti azokat. 

A fent vázolt távlati elképzelésekhez indokolt a Mányi bánya eredetileg 
tervezett mintegy 4 millió tonna/év kapacitásának kiépítése, a borsodi szén-
termelés 5,5 — 6,0 millió tonnára való növelése, az erőműépítési programtól 
függően a külfejtéses bányászat kapacitás növelése, a többi szénmedencében 
pedig a dinamikus szint-tartás. A koksztermelés fontossága miatt számításba 
kell venni a jelenleg folyó liász rekonstrukciós program megvalósítása mellett 
a nagy nemzeti kincset jelentő Máza-Dél szénterület feltárását és termelésbe 
kapcsolását. 
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Az új szénhasznosító eljárások közül első helyen emlí teném a fluid-tüzelés 
elterjesztését, elsősorban a közepes kazántartományban, amely lehetővé teszi 
a gyengébb minőségű szénféleségek eltüzelését a környezetvédelmi elvárások 
betartása mellett. 

Komoly lehetőség van a szénbányászat szerepének fokozására a távhő-
ellátásban. A mai helyzetben nagyvárosaink közül egyedül Pécs távliőellátása 
alapszik szénbázison. Érdekes fejlesztési ellentmondás, hogy amíg Budapesten 
az egyedi fűtések 65%-a szilárd bázisú és csak 35%-a gáz- és villamos fűtés, 
addig a távhőellátás, ahol a koncentráltság miatt a széntüzelés viszonylagos 
hátrányai könnyen kiküszöbölhetők, majdnem 100%-osan szénhidrogén bázi-
son alapszik. A szénbázisra történő átállítás olyan feladat, amelyet az ener-
giával foglalkozó szakembereknek minél előbb meg kell oldani. Hasonló a 
helyzet Győr és Miskolc ellátásában, a miskolci távhőellátásnál célszerűen 
a porkoksz és brikett-koksz gyártásával összekapcsolva. 

Amennyiben a szénhidrogénekben a hőtermelésből való további kiváltásuk 
miatt hiány jelentkezik és a szénhidrogének világpiaci ára nagyobb lesz, mint 
a szénből előállítható többféle típusú gáz- és cseppfolyós szénhidrogén, vala-
mint a metanol, ammónia és egyéb vegyi anyagok ára, ezek a tények újabb 
lehetőséget jelentenek a szénbányászat fejlesztésében. 

A jövő vázolt feladatai mellett szólnunk kell egy a fejlesztésre és a mérle-
gekre kiható aktuális gondról is. A gazdasági szabályozó rendszer változásai 
közül a szénbányászat szempontjából talán a legfontosabb a beruházások 
állami támogatásáról megjelent minisztertanácsi határozat. A szénbánya-
vállalatok saját alapjai nem elegendők a fejlesztési feladatok megoldásához, 
ezért a \ I. ötéves terv 5 milliárd forint állami támogatást irányzott elő. 
Az említett határozat szerint az állami támogatás elnyerésére pályázatot kell 
benyújtani az Állami Fejlesztési Bankhoz. A szénbánya-vállalatok vállal-
kozási kedve alapján várható, hogy a benyújtott vagy benyújtandó pályázatok 
összege többszörösen felülmúlja a rendelkezésre álló állami támogatási kere-
teket. A vonatkozó határozat szerint az Állami Fejlesztési Banknak döntése 
előtt f igyelembe kell venni az Ipari Minisztérium véleményét . A gondot 
a sorolás jelenti és ebben az Ipari Minisztérium támaszkodni kíván a Szén-
bányászali Koordinációs Központ véleményére. Ez az együttműködés azért 
lényeges, hogy a sorolást olyan irányba tereljük, amely a vállalati célok mel-
lett biztosítja az energiagazdálkodás érdekeit. Azon kell fáradoznunk, hogy 
a szénbánya-vállalatok, valamint az Ipari Minisztérium irányítási struktúrájá-
ban bekövetkezett változások segítsék a kitűzött célok elérését. 
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