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Fejlemények a szénkivezetés területén

A németországi koalíciós 
tárgyalások során 
felvetődött a 
szénkivezetés 
előrehozása 2030-ra.

Régiókat támogató Igazságos 
Átmenet Alap létrehozása: 17,5 
mrd EUR

Bulgária az RRF Tervben 
2038/2040-re vállalta a 
szén erőművi kivezetését
(40%) 

Románia az RRF Tervben 
2032-re vállalta a szén 
erőművi kivezetését (20%)

Egy német széntüzelésű 
erőmű több napra leállt 
tüzelőalapanyag ellátási 
gondok miatt.

Rekord magas szénárak.

IEA WEO 2021: A szén és az 
olajfelhasználás emelkedése 
a történelem 
során mért második 
legnagyobb növekedést 
hozta a CO2 kibocsátásban..

2021 augusztus végén a szén-
dioxid ára elérte a 60EUR/t-t.



Az EU-ban jelentősen csökkent a szén alapú áramtermelés

Az alacsonyabb üvegházhatásúgáz kibocsátással járó energia és anyagfelhasználás 
jelentősen érinti a szénipari ágazatot. A szén alapú villamosenergia termelés 2015-
höz képest a felére csökkent az EU-ban.

Forrás: Europe’s Power Sector. Agora és Ember. 2021.



A szén energetikai szerepe Európában és az Egyesült Államokban 
egyaránt csökkent az utóbbi két évtizedben



Néhány év alatt jelentős változások történtek a szénenergiában

2016 2021



A szénrégiók átmenetének támogatása – Európai Bizottság 

2017
• 128 szénbánya;
• 12 tagállamban
• 41 régióban
• 500Mt szén/lignit/év

• 207 szénerőmű
• 21 tagállamban 
• 150GW kapacitás

• 53 ezer erőművi dolgozó
• 185 ezer bányász
• 215 ezer közvetett munkahely

„no one should be left behind”

2021
• 90 szénbánya;
• 11 tagállamban
• 29 régióban
• 442Mt szén/lignit/év

• 166 szénerőmű
• 18 tagállamban 
• 112GW kapacitás

• 43 ezer erőművi dolgozó
• 160 ezer bányász
• 130 ezer közvetett munkahely



A szénrégiók energetikai és társadalmi-gazdasági szerepének alakulása

150GW 112GW 55GW

2016 2020 2030

Forrás: JRC, 2021.
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Lakosság
Fűtés; egészségügy; munkahelyek, 
szolgáltatások  

Kiket érinthet az átmenet?

Iparág
Kibocsátás-csökkentés; új beruházások;  
munkavállalók; telephely; rekultiváció 

Nemzeti szint
Energiabiztonság; foglalkoztatottság; 
adóbevételek; gazdaság; 

Beszállítók (gyártók, karbantartás, 
alapanyagellátás, logisztika, 
környezetvédelmi szolgáltatók stb.)
Bevételkiesés; új értéklánc – új 
kliensek; profilváltás – zöld gazdaság; új 
beruházások; új terméklánc; 
átképzések;

Munkavállalók, érdekképviseletek
Munkahelykeresés; átképzés; 
vállalkozás indítás; változó jövedelem; 
költözés; 

Helyi önkormányzatok, települések
Iparűzési adó bevétel változás > szolgáltatások és 
fejlesztések; környezetterhelés csökkenése; 
rekultiválandó területek hasznosítása; 
településfejlesztés;  helyben élő munkavállalók; 
helyben működő kapcsolódó vállalkozások; 

Vevők
Alapanyag-helyettesítés (pl. gipsz); 
energiaellátás jövőbeni biztosítása

Civil szervezetek
Átmenet támogatása; lakossági 
energiaátmenet; környezet átalakítása

Hatóságok, megyei államigazgatás
Foglalkoztatás – munkaerőpiaci 
átmenet; rekultiváció; környezeti 
monitoring; gazdaságfejlesztés; zöld 
gazdaság

Kutatás, oktatás
Szakmai-technikai tudás megteremtése; 
hatásvizsgálatok; 

Másodlagosan kapcsolódó vállalkozások
Megbízások, bevételek változása,  
telephelyet érintő változások,  

Pénzügyi intézmények
Zöld gazdaság és kibocsátáscsökkentés finanszírozása 



Cél a szénkivezetés negatív társadalmi-gazdasági-környezeti hatásainak elkerülése a 
szénrégiókban

- 158 régióban van 
szénbánya 
és/vagy 
szénerőmű

- Kelet-Európában 
nagyobb 
érintettség

Az Igazságos Átmenet 
Alap 102 régió 
dekarbonizációs
átmenetét támogatja



Az Igazságos Átmenet Alap a jelentős kihívásokkal küzdő régiókra összpontosít

Ahol a fosszilis tüzelőanyagok 
bányászata és kitermelése 
jelentően csökken

Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye

Vagy ahol az üvegházhatásúgáz-
intenzív
iparágak jelentős átalakuláson mennek 
keresztül

Baranya megye

103mrd Ft



Az Európai Bizottság által meghatározott ágazatok tagállamonként
Magyarország: lignitbányászat, lignit alapú villamosenergia, cement és egyebek



A Területi Igazságos Átmeneti Tervek beavatkozási logikája

A régió társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásokkal néz 
szembe a klímasemleges gazdaságra való áttérés során, mivel 
nagymértékben támaszkodik a fosszilis tüzelőanyagokra -
különösen a szénre, - és/vagy a szén-dioxid-intenzív iparágakra.

A régió megtervezi az átmenet folyamatát:

1. Mi fog történni a regionális gazdasággal és az érintett gazdasági 
szereplőkkel?

2. Megszűnnek-e fokozatosan? Vagy át kell majd alakulniuk?

3. Milyen hatással lesznek a munkavállalókra és a helyi közösségekre? Hogy 
alakul át a terület gazdasági szerkezet?

1. Szükség van-e az ETS-ágazatokban történő beruházások 
támogatására, a jelentős kibocsátáscsökkentés elérése és a 
munkahelyek megőrzése érdekében?
2. Szükség van-e a nagyvállalati beruházások támogatására a 
munkahelyek megszűnésének ellensúlyozására? 



1.1. Az átállásban veszélyeztetett, vagy már munkahelyüket vesztő munkavállalók számára komplex munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása
tovább- és átképzések szervezése, illetve a munkahelyváltás támogatása
1.2. Vállalkozóvá válás, vállalkozásindítás támogatása

2.1. Üzleti inkubációs központok már meglevő és elindulás előtt álló, a zöldgazdaságban életképes vállalkozások számára, vállalati mentorprogramok
2.2. Az alacsonyabb ÜHG kibocsátást lehetővé tevő technológiaváltás támogatása
2.3 Kutatás-fejlesztési együttműködések finanszírozása a Területi Igazságos Átmenet Tervek által érintett megyékben működő egyetemi központok és
vállalkozások kapacitásainak bevonásával, hatékonyságnövelő és ezáltal ÜHG kibocsátás-csökkentést eredményező kutatás-fejlesztési tevékenység,
illetve jelentős zöldgazdasági innovációs potenciált magában hordozó kutatás-fejlesztési tevékenység előmozdítása érdekében
2.4. Vállalatok, különösen Kis- és középvállalatok zöldgazdasági diverzifikációjának támogatása

3.1 Innovatív energiatárolási pilot projektek támogatása

6.1 Utóhasznosítási projektek támogatása a bezárásra kerülő bányák rekultivációjához és az ipari területekhez kapcsolódóan, az érintett területek 
alternatív felhasználásának érdekében

4.1. A lakossági széntüzelés kiváltását támogató megújuló forrásból származó energiahordozót felhasználó rendszerek, lakóépületek energetikai 
felújításának, illetve napelemes rendszerek beszerzésének és telepítésének támogatása 
4.3. Zöld tudatosságnövelő, szemléletformáló mentorprogram 

5.1 Innovatív zöld közlekedési pilot projektek a mobilitási igény mérséklése érdekében a Területi Igazságos Átmenet Tervek által érintett megyékben

A Területi Igazságos Átmenet Tervekben beazonosított beavatkozási 
műveletek



• Megújuló energia technológia képzési 
központ Constanzában

• 4500 fő képzése nemzetközi 
szabványoknak megfelelően

•
• ők végzik a Romániában telepített 

szélerőművek karbantartását

• 2021 Júliusától kezdve új képzési központ 
foglalkozik a Zsil-völgyi szénvidéken

• Évente 400 bányászt képzése indult el, 
akik ezt követően a szélenergia-iparban 
helyezkednek el

Románia: 6GW szél-, és naperőmű épül 2030-ig
A Zsil-völgyi szénbányászokból szélerőmű karbantartók és üzemeltetők



Lengyelország: bányászok képzése és elhelyezése a szélenergia iparban

2020: 6GW 2030: 12GW



Beruházás az elektro-mobilitási értékláncba
Akkumulátorgyártás: munkahelyteremtés, gazdasági diverzifikáció

• 2021: Cseh kormány és a CEZ megállapodása egy 
akkumulátorgyártó üzemről.

• Az autóipar a cseh gazdaság egyik sarokköve, a GDP közel 10 
százalékát adja. 

• 2 milliárd EUR beruházás
• 2 300 munkahely
• Egy bezárt szénerőmű területén

A feltörekvő 
elektromobilitás jó 

lehetőséget kínál arra, 
hogy biztosítsa azoknak 

a régióknak a jövőjét, 
amelyekben a 

fokozatosan megszűnő 
szénipar kulcsszerepet 

játszott.

• Az elektromobilitás fejlődése 
komoly munkaerőigényt teremtett 
az akkumulátorgyártásban.

• Morva-Sziléziai szénrégió: 7500 fő 
átképzése az akkumulátorgyártásba 
az Igazságos Átmenet Alapból.



Bulgária, Lengyelország: elektromos közlekedés

Bulgária: az évi 350 000 darabos elektromos 
kerékpárgyártási kapacitás legalább 1000 
munkahelyet biztosít Plovdiv és a régió számára.

Lengyelország: Az első állami elektromos autógyár 
2024-ben kezdi meg a termelést a sziléziai 
szénrégióban, és várhatóan mintegy 3000 embert 
foglalkoztat majd, a beszállítók és alvállalkozók pedig 
további 12 000 munkahelyet teremtenek.

Lengyelország: elektromos buszok 
gyártása és elterjesztése a legérintettebb 
nagyvárosokban és régiókban, pl. 
Katowice.



Teljes 
Életciklus 
Elemzés 
központ

Bemutatóterem

Napenergiai 
technológiai 

központ

Körkörös 
gazdasági 
központ

Öko-építkezési 
oktatási 
központ

Inkubátor házMegújuló ipari 
park

Ökoház projekt Bányaközpont -
múzeumCd2e

Megfigyelő 
állomás

Franciaország: több célú hasznosítás



Enel: szénkivezetés és 23 hőerőmű (köztük három szénerőmű) teljeskörű 
átalakítása

2017-ben még 16GW szénerőmű 
kapacitás működött, ez 2027-re 
kivezetésre kerül.

23 hőerőművet (=13GW) és 
bányaterületet alakítanák át 
elsősorban helyi igényeknek 
megfelelően: gazdaság, kutatás, 
turizmus.

• Trino: 690MW földgázerőmű
• 90 hektár, ebből 24 hektár beépített

2018-ban indult egy elektromos autóipari 
tematikus park megvalósítása: 
elektromos autókkal foglalkozó 
kutatólaboratóriumokkal, 
töltőállomásokkal, parkokkal, valamint 
innovációs és szolgáltatási terekkel 
rendelkezik.



Az európai hidrogéngazdaság 2050-ig 5,4 millió munkahelyet hozhat létre 
az EU-ban



Energiatárolás egykori szénerőművek és szénbányák területén

Szivattyús tározós erőmű
Sóolvadékos energiatárolás

Li-Akkumulátor 50MW - Lausitz



Szénbányák fenntartható területhasználata



A bányák újrahasznosítása és gazdaságfejlesztés (Görögország)
Fotovoltaikus parkok (~2,3 GW); 

Zöld hidrogéngyártó üzem;

Energiatárolás;  

biomassza-feldolgozó központ kialakítása; 

Intelligens állattenyésztő és takarmánytermelő 
üzem;

Hidroponikus kultúra; 

Műtrágya és talaj-adalékanyag előállítás; 

Mezőgazdasági termékeket feldolgozó és 
csomagoló üzemek; 

Kaland, élmény és oktató park;

Borturizmus; 

Sportközpont; 

Kulturális örökségvédelem;

Elektromobilitási ipari park; 

Jármű és járműalkatrész gyártó üzem; 

Csere- és pótalkatrészgyártó ipar (pl. panelek, 
kábelek, W/T, mérőműszerek).



• 4 tó (8 rekesz a haltenyésztéshez)
• 16 csatornával rendelkező békalencse lagúna
• szélturbina által termelt villamos energiával működik (a területen 21 

szélturbina van).
• eurázsiai sügér, szivárványos pisztráng, barna pisztráng
• Tőzegbánya helyén kialakítva

Írországi tőzegbányák hasznosítása haltenyésztésre



Egykori német iparvidék – Essen, Zollverein

Kulturális Világörökség
1,6 millió látogató évente
5 egyetem
8 technikum

A világ 
leghosszabb 
fedett sípályája



Lignitbányák átalakítása – Lausitz régió

• Látogatóközpont
• Fektetett Eiffel-torony (500m hosszú, 60m magas 

szállítóhíd)
• >3000 bányató – turisztikai hasznosítás



 Igazságos Átmenet Alap beruházási támogatásai: Elsősorban munkaerőpiaci
szolgáltatások, zöld gazdasághoz sorolható vállalkozásfejlesztés, települési
beruházások, bánya és ipari területek újrahasznosítása

 Zöld gazdaság: megújuló energia technológia ipar (elsősorban napenergia
értéklánc; hőszivattyú); elektromobilitás és energiatárolás (elektromos járművek,
akkumulátorok); energiahatékonysághoz kapcsolódó tevékenységek (pl.
hőszigetelés, nyílászárók); körkörös gazdaság;

 Kapcsolódás nagyvállalatok által tervezett beruházások beszállítói láncaihoz

 Másodlagos munkahelyteremtés és gazdaságfejlesztés a KKV szektorban
(konzorciumokban pályázás, KKV-k bevonása a tervezésbe és megvalósításba)

 Forrásszerzés: a dekarbonizációs szerkezetváltás megkönnyítéséhez szükséges
források megszerzése

Gazdasági diverzifikáció lehetőségei és feltételei az Igazságos Átmenet Alapban



Köszönöm a figyelmet!

Vaszkó Csaba
vaszkocs@gmail.com

csaba.vaszko@greenstreams.hu


