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van az ősz, újra.  A fák az idén ugyan kissé kevésbé aranylanak, nem is pirosla-
nak, a legtöbbön összeszáradva fityegnek a bebarnult levelek, állítólag ez is a 
klímaváltozás egyre szokásosabb velejárója, hogy eltűnik lassan az ezer szín-

ben pompázó őszi erdő, és marad a száraz barnaság, amit aztán kérlelhetetlenül összesö-
pör és magával hord a hideg szél.

De még ne pengessünk keserű húrokat, az ősz elvégre is csodás évszak, a maga ezer-
nyi zamatával és élveivel. Érdemes kirándulni, kiélvezni az utolsó, már laposan a Földre 
érkező napsugarakat, és elvégre is: végre megélénkült a szakmai konferenciapiac is, újra 
előtérbe kerülhetnek olyan fontos témák, mint a felelős és fenntartható hulladékgazdál-
kodás, az erőforrásokkal való gazdálkodás, vagy éppen az energiamix hazai állása, és 
főleg: honnan lesz nekünk energiánk a jövőben? És honnan lesz majd a gyerekeinknek?

Szerintem izgalmas időszakot élünk, e tekintetben is. Minap belehallgattam egy, a té-
máról szóló hazai nagy konferenciába, ahol több neves előadó is körbejárta az idevágó 
problémákat. Nekünk idehaza se földgázunk, se kőolajunk, de akiknek van, azoknak sem 
sokáig – mi lesz, ha amazoknál is elfogy? És hogyan érhetjük el a 2050-es karbonsemle-
gességi vállalásokat, miközben ezernyi más gondot is meg kellene oldanunk?

Egyelőre biztató, hogy az érintett ágazatokban a döntéshozók optimisták. Valamennyi-
re. Úgy 50 százalékban. Azt már látják, hogy a céldátum nem elérhetetlen Magyarország 
számára, csak az nem kristályosodott ki, hogyan fogunk elérni oda. Történelmi pillanatban 
és helyzetben vagyunk ugyanis, ekkora változás az energetikában nem történt az elmúlt 
100 évben. A számokat is hozni kell, az energiaszuverenitást is fontos megőrizni, a társa-
dalmi igazságosságot is fenn kell tartani. Fontos alapvetés, hogy e téren sem lehetnének 
szupernyertesek és szupervesztesek (mondjuk ez a mondat egy idehaza szupernyertes 
nagyvállalat vezérigazgatójának szájából hangzott el, de mindegy).

Elgondolkodtató, mennyi mindent kell újragondolnunk hamarosan az „energia” címszó 
alatt. A szélfejlesztéseket továbbra sem támogatja a kormányzat, egyértelműen a nape-
nergiában látja a zöld megoldás kulcsát – és nyilván az atomerőműben. És a Mátrai Erőmű 
sem fog bezárni. Kérdés, akkor mi változik az eddigiekhez képest, de talán valami mégis: 
már van szándék a meglévő energiaforrások zöldebb működtetése terén is. Ez jó irány 
lehet.

Az elképzelések egy minden eddiginél nagyobb társadalmi támogatást vázolnak fel és 
várnak el. Kényelmi szempontjaink egy részét fel kell majd adnunk, és félő, hogy a társa-
dalmi igazságosság mégis sérül. Évszázadokon át így volt, a hatalmasabb mindig hozzá-
fért a pénzhez, paripához, fegyverhez, majd tényleges, vagy ideológiai harcokat indított a 
javak megtartásáért és még továbbiak szerzéséért. Ne legyünk szemellenzősek: van, ami 
nem változik.

A változás előszele azonban már meglegyintette az arcunkat. A jövő az energiaiparban 
elkezdődött, s talán közösen írjuk. Mi a Zöld Ipar Magazinnal itt leszünk, hogy erről a rop-
pant izgalmas korszakról beszámolhassunk a kedves olvasónak.

Mire lesz még energiánk?

Kocsis Noémi
főszerkesztő 
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