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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Nagy István, agrárminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Támogatja –e a kormány a szén kivezetését a magyar 
energiaiparból? " 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő mátrai szénerőművet azért záratná be a Green Peace, hogy a 
lehető leggyorsabban, a lehető legtöbb széndioxid-kibocsátást lehessen megspórolni. A szervezet 
szerint klímavészhelyzet van, sürgősen váltani kell a szén felhasználásról megújuló energiára, így 
az éghajlati válság kellős közepén a magyar kormánynak is felelősséget kell vállalnia.

Az 50 éves Mátrai Erőmű a legnagyobb széndioxid-kibocsátó, a hazai kibocsátások kb. 14 
százalékáért, a magyar villamosenergia-szektor kibocsátásainak mintegy feléért felelős. 
Magyarország a világátlagnál gyorsabban melegszik, így a klímaválság által súlyosabban érintett 
területek közé tartozik. A magyar kormánynak ezért erős elkötelezettséget kell felmutatnia, gyors, 
érdemi lépéseket kell tennie, hogy megvédje a magyar lakosságot és hazánk természeti kincseit a 
közelgő klímakatasztrófától.

A Mátrai Erőmű Magyarország utolsó szénerőműve. Engedélyei 2025 végén járnak le. Az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium azonban 2030-ig kalkulál az erőmű működésével, az 
erőmű üzemeltetési tervei pedig 2029-ig szólnak, a döntéshozók jelenleg üzemidő-hosszabbításban 
gondolkoznak, mely további négy-öt év környezetszennyezéssel, akár további 20-25 millió tonna 
szén-dioxid kibocsátásával járna.

Kérem Miniszter urat szíveskedjék válaszolni a következő kérdéseimre:

1.Meddig tervezik még működtetni a mátrai szénerőművet?

2.Milyen lehetséges alternatív energiaforrással tervezik kiváltani az erőművet az esetleges 
felszámolás esetén?



3.Támogatja –e a kormány a szén kivezetését a magyar energiaiparból?

4. A klímatudósok szerint alig bő 10 év van hátra, hogy megakadályozzuk a klímakatasztrófát, és 
1,5 fokban maximáljuk a felmelegedést. Ehhez kibocsátásunk szintjét 2030-ig legalább a jelenlegi 
felére, legkésőbb 2050-ig pedig nullára kell csökkenteni.

Milyen intézkedéseket terveznek, hogy valóban megakadályozzák a klímakatasztrófát?

Válaszát és együttműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2019. június 24. 
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