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Összesen közel másfél milliárd 
euróra rúgó, az EU Méltányos 
Átállást Támogató Alapjából 
fi nanszírozandó beruházá-
si igények érkeztek a Maros 
Megyei Tanácshoz, ebből az 
alapból azért részesül a megye, 
mert területén működik az 
Azomureș vegyipari kombinát. 
Eközben a Fókusz Öko Központ 
vezetője azt állítja, a klíma-
semlegességet célzó alapból be 
lehetne záratni a fi gyelem kö-
zéppontjába a nemrég történt 
robbanás miatt újra bekerült 
üzemet.

 » SIMON VIRÁG

M iközben Maros megye is 
kedvezményezettje a zöld 
gazdaságra történő átállást 

segítő uniós programnak, újfent 
felmerült a térség egyik legnagyobb 
ipari létesítményének, az Azomureș 
vegyipari kombinátnak a bezárása. 
Természetesen a környezetszennye-
ző és közveszélyes marosvásárhelyi 
üzemben július 7-ére virradóra be-
következett robbanás apropóján, 
amelynek nyomán Soós Zoltán pol-
gármester népszavazást helyezett ki-
látásba a kombinát sorsáról. Romá-
niában Gorj, Dolj, Hunyad, Galați, 
Prahova és Maros megye részesül 
az EU Méltányos Átállást Támoga-
tó Alapjából (MÁTA), amelyet azért 
hoztak létre, hogy megkönnyítsék a 
nagy ipari létesítmények átalakítá-
sát, az esetleges bezárásuk nyomán 
kialakuló szociális és gazdasági 
átállást, és munkahelyeket teremt-
senek, elsősorban a hatalmas ipari 
létesítményekből kikerülő dolgozók 
számára. Vagyis az említett megyék-
ben működő ipari létesítményeknek 
az elkövetkező évtizedekben vagy át 
kell alakulniuk, és klímasemlegessé, 
környezetbaráttá kell válniuk, vagy 
lassan, de biztosan be kell zárniuk 
ezeket. Az alaphoz Maros megyéből 
beérkezett pályázatokat, támogatási 
kéréseket a Maros megyei önkor-
mányzat felügyelte és továbbította 
az Európai Alapok Minisztériumá-
hoz. Ezt megelőzően márciusban 
online kérdőívet tettek közzé, amely-
ben arra kérték a kisvállalkozáso-
kat, közintézményeket, civil szer-
vezeteket, tegyenek le minél több 
javaslatot a MÁTA-hoz. Összesen 93 
projektjavaslat érkezett, ezekhez 
hozzáadódtak a Maros Megyei Ta-
nács saját projektjei, összesen 1,4 
milliárd euró értékben.

Infrastruktúrától
a körkörös gazdaságig
A Maros Megyei Tanács sajtóirodá-
jától megtudtuk, a megye számos 
nagy beruházási projektet javasol 
megvalósítani az alap keretében. A 
versenyképesség növelése érdeké-
ben kereskedelmi-logisztikai köz-
pontot építenének, amely segítené 
a megye gazdasági fellendítését, 
továbbá innovációs központot hoz-

nának létre, amely adat- és kuta-
tóközpontból, inkubátorházból és 
egy 5000 férőhelyes multifunkci-
onális rendezvényközpontból áll-
na. Mindkét nagyberuházás Dózsa 
György községben kapna helyet. Az 
infrastrukturális beruházások pil-
léren belül a Maros Megyei Tanács 
kerékpárutak kiépítésére, a metro-
poliszövezet tömegközlekedésének 
létrehozására készítene elő pályá-
zatot.

A körkörös gazdaság konszoli-
dálása pillér keretében elindítanák 
a dicsőszentmártoni zagytározó 
megtisztítását, így lehetővé válna a 
szennyezett területeknek a gazdasá-
gi körforgásba való visszahelyezése 
is. Ugyancsak ebből a keretből lehet 
pályázni a megyei hulladékgazdál-
kodás fejlesztésére is. A munkaerő-
piacon való elhelyezkedést támoga-
tó projektek keretében átképzések, 
tanfolyamok, képzések szervezésé-
re lehet forrást igényelni, de ebből 
lehet megerősíteni a duális oktatást 
is. Ezenkívül egyetemek, cégek, 
szervezetek által javasolt projekte-
ket küldött a szakminisztériumhoz 
a megyei tanács.

Már csak két üzem működik
az országban
Pályázatot nyújtott be az Azomu-
reș vegyipari kombinát is annak 
érdekében, hogy csökkentse a ká-
rosanyag-kibocsátás mennyiségét 
és 2050-re elérje a klímasemleges-
séget. A megyei önkormányzat tájé-
koztatása szerint az üzem pályázata 
egy új, Hollandiában kifejlesztett 
technológia alkalmazását célozza, 
amely megújuló energiaforrások-
ból állítana elő hidrogént, amelyből 
aztán műtrágyát gyártanának, egy 
másik technológia segítségével pe-
dig a föld alatt keletkező üregekbe 
vezetnék a szén-dioxidot.

Hajdu Zoltán vegyész, a Fókusz 
Öko Központ vezetője Tények és vá-
rosi legendák az Azomureșsel kap-
csolatban címmel fogalmazta meg 
az átállási alappal, illetve a vegy-

ipari kombinát bezárásával kapcso-
latos véleményét. Emlékeztet, hogy 
az 1989-es rendszerváltás előtt 11 
műtrágyagyártó vegyipari kombinát 
működött Romániában: Craiován, 
Aradon, Bákóban, Fogarason, Vik-
tóriavárosban, Năvodari-on, Slo-
bozián, Marosvásárhelyen, Piatra 
Neamțon, Valea Călugăreascán és 
Turnu Măgurelén. Elsőként az 1977-
ben létesített aradit zárták be arra 
hivatkozva, hogy „ócskavas”, ami 
érdekes érvelés, mivel a marosvásár-
helyi kombinátot 1962-ben helyez-
ték üzembe. A Valea Călugăreascá-i 
kombinátra 1997-ben került lakat, 
az 1961-ben épült craiovait 1998-ban 
megvásárolta az OMV kőolajipari 
vállalat, és a 2010-ben még jól mű-
ködő üzemet leállították, az épü-
leteket lebontották, és a területet 
helyreállították. Hat vegyi üzemet 
(Bákó, Fogaras, Săvinești, Slobozia, 
Viktóriaváros és Turnu Măgurele) a 
Ioan Niculae üzletember érdekeltsé-
gébe tartozó cégek vásároltak meg, 
az Agro Business információi sze-
rint négy kombinát (Bákó, Fogaras, 
Săvinești és Turnu Măgurele) kon-
zerválási állapotban van, bármikor 
újraindítható. A Ziarul Financiar 
gazdasági-pénzügyi lap szerint a 
sloboziai üzemet megmentette a 
felszámolástól a 37 milliós eurós tő-
keinfúzió, de 2015-ben mégis bezár-
ták. A năvodari-i üzem az eredetinél 
sokkal kisebb kapacitással jelenleg 
is működik, a viktóriavárosit ugyan-
csak bezárták (több mint 4000 mun-
kást foglalkoztatott). „Ezeket a tör-
téneteket olvasva felmerül a kérdés: 
mitől olyan különleges az Azomu-
reș, miért van akkora szüksége rá a 
városnak és az országnak, és miért 
kell működtetni akár a lakosság aka-
rata ellenére is?” – teszi fel a kérdést 
a szakember.

Kapóra jöhet a magas
szén-dioxid-kibocsátás
Hajdu Zoltán szerint az Azomureș 
okozta szennyezés körül is számos 
„városi legenda” kering. A vegyész 
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Klímasemlegesség vagy bezárás vár az Azomureș re

Szennyez. A vegyipari kombinát Maros megye szén-dioxid-kibocsátásának 79 százalékáért felelős
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szerint gondot jelent, hogy nem 
tudjuk, mennyi szennyező anya-
got bocsát ki az üzem (mekkora az 
emisszió); ezt úgy lehetne mérni, 
hogy a kibocsátási pontokon le-
gyenek a mérőműszerek, és a vá-
rosközpontban legyen egy nagy 
kijelző tábla, amelyen mindenki 
láthatja, mekkora a pillanatnyi 
kibocsátás. Jelenleg az úgyneve-
zett immissziót mérik, vagyis egy 
adott pontban mérhető szennye-
ző anyag mennyiségét, viszont 
ha éppen arra fúj a szél, ahol 
a mérőműszer található, akkor 
mérnek szennyeződést, ha nem, 
akkor nincs szennyeződés (az 
autók esetében is a kibocsátást a 
kipufogócsőbe helyezett műszer-
rel mérik, és nem 100 méterre a 
járműtől).

Egy másik jelentős probléma az 
ammóniagyártás során keletkező 
szén-dioxid-kibocsátás. Az ammó-
nia jelenlegi technológiával (me-
tángáz felhasználásával) történő 
gyártásánál a folyamat része a 
szén-dioxid-kibocsátás, ami csak 
alacsonyabb termelési kapacitás-
sal csökkenthető, amennyiben to-
vábbra is a magas nyomású tech-
nológiát használják. Hajdu Zoltán 
úgy tudja, hogy az Azomureș Ma-
ros megye szén-dioxid-kibocsátá-
sának 79 százalékáért felelős, ami 
a jelenlegi helyzetben akár hasz-
nos is lehetne, hiszen a Méltányos 
Átállást Támogató Alap éppen a 
nagy szén-dioxid-kibocsátó ipari 
létesítmények bezárásával járó át-
állást kívánja támogatni. „A Maros 
megye által benyújtott terv sajnos 
nem számol a kombinát bezárá-
sával, vagy legalább a termelés 
csökkentésével, sőt támogatást 
javasol a kombinát számára. Úgy 
tűnik, a politikai vezetés szintjén 
eddig nem szerepelt prioritásként 
az Azomureș bezárása és a lakos-
ságtól jövő eddigi langyos jelzések 
valószínűleg alátámasztották ezt a 
helyzetet. Talán a nemrég történt 
robbanás fi gyelmezteti a lakos-
ságot a helyzet súlyosságára, és 
jelzést ad a politikusok felé” – ál-
lapította meg a környezetvédelmi 
szakember, arra biztatva minden-
kit, hogy írja alá a kombinát be-
zárása érdekében útjára indított 
petíciót.

 » „Úgy tűnik, a 
politikai vezetés 
szintjén eddig 
nem szerepelt 
prioritásként 
az Azomureș 
bezárása és a 
lakosságtól jövő 
eddigi langyos 
jelzések való-
színűleg alátá-
masztották ezt a 
helyzetet. Talán 
a nemrég történt 
robbanás fi gyel-
mezteti a lakos-
ságot a helyzet 
súlyosságára, és 
jelzést ad a poli-
tikusok felé.”

MÁTA: cél a klímabarát működés

A Méltányos Átállást Támogató Alap (MÁTA) az Európai 
Unió tagállamait segíti a klímasemlegességet célzó 
lépések társadalmi-gazdasági hatásainak enyhítésében. 
Az alap 7,5 milliárd eurót a 2021–2027-es többéves 
pénzügyi keretből, további 10 milliárd eurót pedig az Eu-
rópai Helyreállítási Eszköz költségvetéséből kap majd. 
Olyan projektek juthatnak innen forrásokhoz, amelyek 
a zöld munkahelyteremtést, a gazdaság átalakulását 
szolgálják, vagy azt a fenntarthatóság, a klímasemleges-
ség és a körforgásos működés irányába mozdítják el. A 
támogatás elsősorban az EU legkevésbé fejlett terüle-
teit célozza, és az a tagállam juthat forráshoz, amelyik 
vállalja, hogy 2050-re klímasemleges lesz. A MÁTA 
segítséget nyújt a munkavállalóknak és a munka nélkül 
maradóknak az álláskereséshez, valamint a tovább- 
vagy átképzéshez abban az időszakban, amikor Európa 
gazdasága fokozatosan klímabarát működésre áll át.




