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Lignit árusítása a magyar lakosság részére az RWE üzemeltetésében lévő erőműből 

 

Tisztelt Peter Terium Úr! 

A Német Környezetisegély (Deutsche Umwelthilfe – DUH) környezetvédő egyesületek széles 
hálózatával Európa levegőtisztaságáért dolgozik. A magyar partnerszervezetünktől, a Levegő 
Munkacsoporttól érkezett segélyhívás hívta fel arra a figyelmünket, hogy Magyarország 
legnagyobb széntüzelésű erőműve (Mátrai Erőmű Zrt.) már 2008 óta nagy mennyiségben 
barnaszenet (lignitet) árusít a saját külszíni fejtésű bányájából a lakosság számára, mely 
jelentősen hozzájárul a levegő szennyezettségéhez. Az erőműnek az RWE Power AG is 
részvénytulajdonosa. 

2014-ben a rendelkezésünkre álló adatok szerint kereken 370.000 tonna lignitet árusított a 
magyar erőműüzemeltető. A magas kén- és nedvességtartalmú barnaszén égetése a lakossági 
kistüzelő-berendezésekben rendkívül magas légszennyezettséget okoz, elsősorban az 
egészségkárosító kén-dioxid és finompor (PM2.5) kibocsátása miatt. Míg az erőművi 
tüzelésnél megfelelő légszennyezés-csökkentő berendezések használatával lehetővé válik 
gyenge minőségű tüzelőanyagok égetése is, addig a háztartásokban üzemelő kályhák 
nincsenek megfelelő füstgáztisztító berendezéssel ellátva. 

A magyar környezetügyért felelős minisztérium adatai szerint a PM2.5 kibocsátások 77%-áért 
a háztartások a felelősek. Ugyanakkor az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint 
évente több mint 12.500 ember veszti idő előtt életét a magas finompor-szennyezettség miatt. 

Az RWE a Mátrai Erőmű részvényeinek 51 százalékát birtokolja. Figyelembe véve 
küldetésüket, miszerint „megbízható és erőteljes partner az európai energiarendszer 
fenntartható átalakításában“, egyetemleges felelősségük miatt nem állhat érdekükben a levegő 
ilyen mértékű terhelése.  

Ezért arra kérjük Önöket, hogy a tényállást vizsgálják ki és a lehetőségeikhez mérten 
törekedjenek a barnaszén lakossági eladásának betiltására. Megköszönnénk, amennyiben 
állásfoglalásukat 2016. május 20-ig eljuttatnák számunkra. 

Baráti üdvözlettel: 

 

Jürgen Resch     Sascha Müller-Kränner 

 

(A fordítást a Levegő Munkacsoport készítette) 
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Tisztelt Resch Úr! Tisztelt Müller-Kraenner Úr! 

Köszönjük, hogy kérésükkel megkerestek minket. Az RWE-vel közösen mint fő résztulajdonosok 
működtetjük a Mátra hegység lábánál fekvő Mátrai Erőmű ZRt erőművet [a továbbiakban: Mátra – a 
fordító. megj.].  

Engedjék meg elöljáróban hangsúlyozni, hogy a Mátra az összes nemzeti és nemzetközi 
környezetvédelmi előírást betartja és tisztában van a saját társadalmi felelősségével. Ilyen módon 
például a Mátra máris tett intézkedéseket a barnaszén hamu- és kéntartalmának mérséklésére a 
környezet terhelésének csökkentése céljából, különösen a levegő egészségkárosító anyagokkal 
terhelésének minimalizálására.  

Tisztában vagyunk azzal, hogy sok észak-magyarországi háztartás problémás helyzetben van a kényes 
szociális-gazdasági keretfeltételek miatt. Ez közvetlen hatással van a térség lakóinak fűtési 
lehetőségeire (meleggel történő ellátására). Emiatt vidéki területeken a magánháztartásokban a 
barnaszén elégetése részben az egyetlen megoldás a lakások fűtésére. 

Ahogy Önök tudják, a magyar kormány, a terület energiaellátóival közösen fokozottan törekszik az 
utóbbi években arra, hogy javítsa a lakosság életfeltételeit, egyebek mellett különféle 
intézkedésekkel támogatja az energiahatékonyságot, a megújuló energiaforrások használatának 
kiépítését, de a fűtőanyag-nyerés céljából végzett illegális fakivágások és a háztartási hulladék 
égetésének megakadályozását is. 

Nekünk, mint a társműködtetőnek kihívást jelent, hogy amennyiben rövid határidővel egyoldalúan 
leállítjuk a barnaszéneladást a háztartások számára – más alternatívák hiányában – a háztartások 
hőellátása (fűtése) komoly nehézségekbe ütközne. Az erőmű üzemeltetése mellett hatósági 
kötelezettség alapján kötelezve vagyunk rá, hogy a lakosság szénellátását biztosítsuk.  

Az Önök levele indított arra minket, hogy a leírt problémát az üzemi konzorciumon belül 
megvitassuk. Minden érdemben érintett részvényes csoporttal törekszünk egy mindenki számára 
egyetértésben elfogadható megoldásra, amely egyebek mellett a lakosság érdekeit és a magyar 
kormány törekvéseit is figyelembe veszi.  

A megbeszélések előrehaladásáról és a nyert következtetésekről (felismerésekről), amennyiben Önök 
részéről érdeklődés mutatkozik, szívesen tájékoztatjuk folyamatosan. 

Szívélyes üdvözlettel Dr. Frank Mastiaux s.k. 

Kis betűkkel: Felügyelőbizottság elnöke: Lutz Feldmann Elnökség: Dr. F.M. Dr. B.B. Th.K. Dr. H-J. Z. 
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Tisztelt Resch Úr! Tisztelt Müller-Kraenner Úr! 

Önök a nevezett alkalomból az RWE-t, mint a Mátra résztulajdonának képviselőjét, 50,9% 
tulajdonrésszel szólítják meg, miközben a társaság fennmaradó részvényeinek kb. 26%-ával az MVM, 
közvetve a magyar állam és kb. 22%-kal az EnBW rendelkeznek.  

Engedjék meg, hogy megvilágítsuk álláspontunk hátterét: 

A beépített 966 MW kapacitásával a Mátrai Erőmű mint energiaelőállító 85%-ban barnaszenet 
(lignitet), 10%-ban biomasszát és 5%-ban földgázt használ. Emellett rendelkezik egy 16 MW-os PV 
erőmű egységgel, amelyet 2015-ben állítottak üzembe. A Mátrai Erőmű 22%-ban részesedik az összes 
magyar és ezen belül 50%-ban a megújuló energiatermelésben. [Nyilván az elektromos enrgia 
ellátásra gondol, hiszen a teljes energiamixre ezek a számok nem érvényesek. – A fordító 
megjegyzése] 

A helyi és nemzetközi előírásoknak megfelelően a Mátra minden környezetvédelmi berendezéssel fel 
van szerelve és maradéktalanul betartja az előírásokat. 

A társaságnak két külszíni művelésű bányája van, és évente 8 millió tonna lignitet termel ki, amelynek 
túlnyomó részét áramtermelésre használják fel. Egy hatósági engedély alapján kötelezve van a 
lakosság szénszükségletének fedezésére is. A háztartásoknak ez a szénszükséglete 2008 után 
jelentősen emelkedett, egyrészt azért, mert a gazdasági visszaesés következtében a lakosság egy 
jelentős része elszegényedett, és a drágább energiaalternatívákat nem tudja megfizetni, másrészt 
pedig azért, mert a mélyművelésű bányákat Magyarországon bezárták és ezzel a kereslet kizárólag a 
Mátrára hárul. 

A környezetterhelés csökkentése érdekében a Mátra intézkedéseket hozott a hamu- és kéntartalom 
csökkentésére; emellett folyamatosan biztosították, hogy a lakosságot a legjobb minőségi 
paraméterekkel rendelkező szénkészletből szolgálják ki.  

A magyar kormány 2016-ban programot indít az energiahatékonyság fokozására, a megújuló 
energiák használatára és a levegőminőség javítására. Ezzel párhuzamosan jogi szabályozásokat 
léptetnek életbe az felhasználható szilárd tüzelőanyagok minőségi paramétereire.  

A kormányzat részéről korábbi és mai elvárás is, hogy a Mátra vegyen részt a lakosság tüzelőanyaggal 
való ellátásában, annak érdekében, hogy 



 a folyamatosan növekvő mértékű illegális fakivágások és tűzifa-lopások a gazdaságilag 
elmaradott térségekben korlátozva legyenek, 

 a kormányzat a kontrollálatlan minőségű és származású importszén szállítását korlátozhassa, 

 a háztartási szemét (műanyagok, csomagolóanyagok, gumi és hasonlók) elégetését 
megakadályozzák. 

Ennek alapján a Mátra nincs abban a helyzetben, hogy egyoldalúan határozzon az országos 
értékesítés beszüntetéséről. A Mátra a tüzelőanyag értékesítését hatósági engedély alapján 
végzi. Ezek az engedélyek sérülnének, ha a Mátra a kormányzati elvárásokkal szemben [az Önök 
által] javasolt lépéseket megtenné. Fontos még megemlíteni, hogy a kormány nemrég a 2017. évi 
költségvetési javaslatával egy kvázi választási kampányt indított el. Ebben a helyzetben a Mátra 
részéről egy egyoldalú, a lakosság legszegényebb rétegeit érintő lépést politikai beavatkozásnak 
vehetné.  

Biztosíthatjuk Önöket, hogy a Mátra, mint eddig is, természetesen továbbra is minden előírást és 
rendelkezést maradéktalanul be fog tartani, de azt javasoljuk, mielőtt az országos értékesítésbe 
beavatkoznak, előzőleg erről a magyar kormánnyal állapodjanak meg. 

 

Szívélyes üdvözlettel  

Peter Terium s.k. 

 

(A fordításokat a Levegő Munkacsoport készítette.) 


