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„A versenyképesség a nemzet azon képessége, ahogy forrásainak és szakértelmének összességét kezeli 
az állampolgárai boldogulása érdekében.”

„Competitiveness is how a nation manages the totality of its resources and competencies to increase the 
prosperity of its people.”

(2008, Professor Stéphane Garelli, IMD World Competitiveness Yearbook)

„Egy nemzetállam energia szempontjából biztonságos, amennyiben energiahordozók és -szolgáltatások 
olyan mértékben állnak rendelkezésre, hogy a) a nemzet túlélése, b) a jólét védelme, és c) az ellátásból és 
használatból eredô kockázatok minimalizálása biztosítva legyen. Az energiabiztonság öt dimenziója magá-
ba foglalja az energiaellátás, gazdaság, technológia, környezet, társadalom és kultúra, valamint honvéde-
lem dimenzióit.

„A nation-state is energy secure to the degree that fuel and energy services are available to ensure: a) 
survival of the nation, b) protection of national welfare, and c) minimization of risks associated with supply 
and use of fuel and energy services.
The five dimensions of energy security include energy supply, economic,
technological, environmental, social and cultural, and military/security dimensions.”

(2004, David von Hippel, Energy Security Analysis, A New Framework in reCOMMEND)
(2006, Department of Economic and Social Affairs of the United Nations)

„A fenntartható fejlôdés olyan fejlôdés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené  
a jövendô generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket.”

„Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs.”

(1987, Brundtland Commission of the United Nations)
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Bencsik János Kovács pál

A Nemzeti energiastratégia másfél évnyi közös mun-

ka eredményeként nyerte el végleges formáját, hatá-

sai pedig több évtizedre szólnak majd. Az elôkészítés 

során éppen ezért alapos szakmai és társadalmi 

egyeztetéseket folytattunk annak érdekében, hogy  

a koncepció gyakorlati megvalósításához a lehetô 

legszélesebb kör támogatását bírva láthassunk neki.

  

már a nyilvános vita elôtt elkészült a gazdasági hatás-

tanulmány és stratégiai környezeti vizsgálat, amely 

megvilágítja a stratégia hátterét, fenntarthatósági és 

finanszírozási szempontból is kijelöli azt a keretet, 

amelybe a jelenleg kidolgozás alatt álló cselekvési 

terveket is be lehet majd ültetni. 

Az új alapokon nyugvó Nemzeti energiastratégia a ha-

zai energiaellátás hosszú távú fenntarthatóságát, biz-

tonságát és gazdasági versenyképességét biztosítja. 

Az elsôdleges nemzeti érdekeket szolgálva garantál-

ja az ellátásbiztonságot, figyelembe veszi a legkisebb 

költség elvét, érvényesíti a környezeti szempontokat, 

és lehetôvé teszi, hogy hazánk nemzetközi súlyának 

és erôforrásai mértékének megfelelô arányban hoz-

zájárulhasson a globális problémák megoldásához.

A célok elérése érdekében öt nagyon fontos tö-

rekvést fogalmaztunk meg a dokumentumban: az 

energiatakarékosság és energiahatékonyság foko-

zása, a megújuló energiák részarányának a növe-

lése, a közép-európai vezetékhálózat integrálása  

és az ehhez szükséges határkeresztezô kapacitások 

kiépítése, az atomenergia jelenlegi kapacitásainak 

megôrzése, valamint a hazai szén- és lignitvagyon 

környezetbarát módon való felhasználása a villamos-

energia-termelésben.

Felelôsen gondolkodva, a Kormány az energetiká-

ban is döntô fontosságú feladatának tartja a koráb-

bi években rövid távú költségvetési megfontolások, 

vagy még kevésbé átlátható és érthetô indokok alap-

ján feladott állami pozíciók újraépítését. A stratégia 

céljai – köztük különösen a fogyasztók megfizethetô 

energiaellátásának biztosítása – kizárólag az állami 

szerepvállalás megerôsítésével teljesíthetôk.

Végezetül pedig engedjék meg, hogy köszönetet mond-

junk azon munkatársaknak, akik nap, mint nap azon 

munkálkodtak, hogy megszülethessen a Nemzeti ener-

giastratégia, most pedig azon dolgoznak, hogy a stra-

tégia által kijelölt úton végighaladva elkészülhessenek 

a cselekvési tervek, megtörténhessen a szabályozási 

környezet célokhoz történô igazítása, és felállításra ke-

rüljenek az új ösztönzési és pályázati rendszerek, hiszen 

csak így jöhet létre egységes stratégiai célrendszer.

tisztelt olvasó!
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A XXI. század legjelentôsebb stratégiai kihívásai az 

egészséges élelmiszer, a tiszta ivóvíz és a fenntart-

ható energiaellátás biztosítása. Az energetikában az 

elkövetkezô idôszak a struktúra- és paradigmaváltás 

korszaka lesz mind a keresleti, mind a kínálati olda-

lon. Az emberiség még napjainkban is az olcsó és 

végtelen mennyiségben rendelkezésre álló energia-

hordozók tévhitében él, azonban az eddigi fogyasz-

tási szokások nem lesznek a jövôben fenntarthatók. 

A saját jövônk és a következô nemzedékek szükség-

leteinek biztosítására, valamint az élhetô környezet 

megôrzéséhez halaszthatatlan a mielôbbi szemlélet-

váltás az energetika terén is.

 

A gazdaság teljesítôképessége és a társadalom jóléte 

a biztonságosan hozzáférhetô és megfizethetô ener-

giától függ, ezért hazánk jövôjének egyik legnagyobb 

kihívása az energiával kapcsolatos kérdések megvá-

laszolása. A fenntartható energetikai rendszerek kiala-

kítása évtizedeket vesz igénybe, így mielôbb meg kell 

hozni a jövôbeni fejlesztésekre vonatkozó döntéseket. 

A kormány célja a Nemzeti energiastratégia 2030 

(a továbbiakban energiastratégia) megalkotásával 

az energia- és klímapolitika összhangjának megte-

remtése a gazdasági fejlôdés és a környezeti fenn-

tarthatóság szem elôtt tartásával, az elfogadható 

energiaigény és az energetikai fejlesztések jövôbeli 

irányainak meghatározása, valamint a magyar 

energetika jövôképének kialakítása az energiapiaci 

szereplôk bevonásával. Az energiastratégia 2030-

ig részletes javaslatokat tartalmaz a magyar ener-

giaszektor szereplôi és a döntéshozók számára, 

valamint egy 2050-ig tartó útitervet is felállít, amely  

globális, hosszabb távú perspektívába helyezi  

a 2030-ig javasolt intézkedéseket. A részletes hatás-

tanulmányok egy-egy adott döntési pont elôtt kell majd 

rendelkezésre álljanak, a lehetô legtöbb friss adatot 

és információt szolgáltatva a döntés-elôkészítéshez.

Az energiastratégia fókuszában az energiatakaré-

kosság, a hazai ellátásbiztonság szavatolása, a gaz-

daság versenyképességének fenntartható fokozása 

áll. ez a garanciája annak, hogy az energetikai szektor 

szolgáltatásai versenyképes áron elérhetôk maradnak  

a gazdasági szereplôk, valamint a lakosság számára  

a szigorodó környezetvédelemi elôírások és a hosszabb 

távon csökkenô szénhidrogén készletek mellett is.

A stratégiaalkotási folyamatba a gazdaság közel 

110 jelentôs szereplôjének – gazdasági, tudomá-

nyos, szakmai és társadalmi szervezetek – véle-

ménye épült be. emellett figyelembe vettük a mi-

nisztérium mellett mûködô szakmai konzultatív 

bizottságok és a Nemzetközi energiaügynökség 

ajánlásait, valamint az európai unió energia-

politikai elképzeléseit is. Azért választottuk ezt  

az idôigényesebb több fáradtsággal és egyez-

tetéssel járó utat, mert hisszük, hogy csak egy,  

a teljes szektor bevonásával készülô, hosszú távú 

tervezést biztosító energiastratégia lehet alkalmas  

a társadalmi és befektetôi bizalom növelésére, ami 

a sikeres megvalósítás záloga.

1 elŐszó
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A jövô energiapolitikáját részben a legfontosabb ha-

zai és globális kihívásokra adandó válaszok, részben 

pedig az uniós energiapolitikai törekvések mentén, 

geopolitikai sajátosságainkat figyelembe véve kell ki-

alakítani. ennek fókuszában olyan racionalizált ener-

giakereslet elérése és energetikai kínálat (infrastruk-

túra és szolgáltatás) kialakítása áll, amely egyszerre 

szolgálja a hazai gazdaság növekedését, biztosítja  

a szolgáltatások elérhetôségét és a fogyasztók szé-

les köre által megfizethetô árakat. 

A közelgô energiastruktúra-váltással kapcsolatos 

kihívásokat hazánk javára fordíthatjuk, de ehhez az 

energetikai fejlesztésekben rejlô foglalkoztatási és 

gazdasági növekedést elôsegítô lehetôségeket ki kell 

aknázni. Az energetikai struktúraváltás során meg 

kell valósítani: 

• (I) a teljes ellátási és fogyasztási láncot átfogó 

energiahatékonysági intézkedéseket; 

• (II) az alacsony CO
2
-intenzitású – elsôdlegesen 

megújuló energiaforrásokra épülô – villamos-

energia-termelés arányának növelését; 

• (III) a megújuló és alternatív hôtermelés elter-

jesztését; 

• (IV) az alacsony CO
2
-kibocsátású közlekedési 

módok részesedésének növelését. 

e négy pont megvalósításával jelentôs elôrelépés 

tehetô a fenntartható és biztonságos energetikai 

rendszerek létrehozása felé, amely egyúttal lénye-

gileg hozzájárulhat a gazdasági versenyképesség 

fokozásához is. A „Nemzeti energiastratégia 2030” 

szakmai dokumentum, szerves részét képezi „A Nem-

zeti energiastratégia 2030 Gazdasági Hatáselemzé-

se” és a „Nemzeti energiastratégia 2030 melléklet”, 

amely a gazdasági hatáselemzés legfontosabb ered-

ményeit tartalmazza. A fenti három dokumentum elsô 

sorban a szakmai érdeklôdôknek, a politikai döntés-

hozóknak, valamint az energiapiaci szereplôknek 

szól. A társadalom minél szélesebb körû informálása 

azonban megkívánja fenti kínálat kiegészítését egy 

minden lényegi elemet tartalmazó, de mégis köznyel-

ven írt változat elkészítését.

Ha egy mondatban akarnánk összefoglalni az ener-

giastratégia fô üzenetét, akkor célunk a függetlene-

dés az energiafüggôségtôl. A cél eléréséhez javasolt 

öt eszköz: az energiatakarékosság, a megújuló ener-

gia felhasználása a lehetô legmagasabb arányban,  

a biztonságos atomenergia és az erre épülô közleke-

dési elektrifikáció, a kétpólusú mezôgazdaság létre-

hozása, valamint az európai energetikai infrastruktú-

rához való kapcsolódás. ez garantálja a piaci földgáz 

beszerzési árat, ami mellett a CO
2
 leválasztási és tá-

rolási technológiák (CCs) alkalmazásával a földgáz 

továbbra is megôrizheti meghatározó szerepét, míg 

a hazai szén- és lignitvagyon (10,5 milliárd tonna) 

– a jelenlegi kitermelési kapacitás és infrastruktúra 

megôrzésével – a hazai energetika stratégiai tarta-

lékát képezi. egyelôre nem mondhatunk le a fosszilis 

energiahordozókról. 

magyarország nyitott, exportorientált és gazdaságo-

san kitermelhetô fosszilis energiahordozókban sze-

gény országként természetesen nem lehet teljesen 

energia-független. De felelôsen gondolkodva még-

is erre kell törekednie, ha ki akar maradni azokból 

a nemzetközi konfliktusokból, amelyek a globális 

szinten egyre fogyatkozó fosszilis energiahordozó 

készletek és az egyre fokozódó fogyasztási igény 

ellentmondásából adódnak. A fentiekben már le-

szögeztük, hogy hazánk energiafüggetlenségének 

sarokpontjai az energiatakarékosság, a decentrali-

záltan és itthon elôállított megújuló energia, integrá-

lódás az európai energetikai infrastruktúrákhoz és az 

atomenergia, amelyre a közúti és vasúti közlekedés 

villamosítása épülhet. Az ötödik sarokpont a kétpó-

2 vezetŐi összefoglaló
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lusú mezôgazdaság létrehozása, amely piacorientált 

flexibilitással tud váltani az élelmiszertermelés és az 

energetikai célú biomassza-elôállítás között, és ez-

által az energianövények termesztésével fokozato-

san mûvelésbe vonhatóak az élelmiszertermelésben 

nem kellô hatékonysággal hasznosítható, ma parla-

gon hagyott területek. ez egyben elôfeltétele a vidéki 

munkahelyteremtésnek, a zöldgalléros foglalkoztatás 

növelésének, egyszóval a mezôgazdasági „rozsda-

övezetek” újjáélesztésének. 

Az energiastratégia célja nem egy kívánatos energia-

mix megvalósítása, hanem magyarország mindenkori 

biztonságos energiaellátásának garantálása a gazda-

ság versenyképességének, a környezeti fenntartha-

tóságnak, és a fogyasztók teherbíró-képességének 

a figyelembevételével. mindezt úgy, hogy közben 

elindulhassunk egy energetikai struktúraváltás irá-

nyába is, a mindenkori adott költségvetési mozgástér 

szabta feltételek mellett. Jelenleg sok olyan alternatív 

energia-elôállítási módszer körvonalazódik, amelyek-

hez a jövôben nagy reményeket fûzhetünk. Többsé-

gük azonban nem piacérett – még a folyamatosan 

dráguló hagyományos energiahordozók tükrében 

sem – és csak erôteljes állami támogatással életké-

pes. A jövôre nézve pedig nehéz megjósolni, hogy  

a hagyományos- és alternatív energiahordozók piaci 

ár inverziós pontja mikor következik be. Tovább bo-

nyolítja a képet a földgáz jövôbeni árváltozásainak 

megjósolhatatlansága, hiszen egy ország energia-

ellátását mindenképpen biztonságosan, elôre kalku-

lálható és megfizethetô áron beszerezhetô energia-

hordozóra, vagy energiahordozó mixre kell alapozni. 

mindezek alapján a legreálisabbnak tartott és ezért meg-

valósítandó célként kijelölt „Közös erôfeszítés” jövôképet 

az energiastratégia „Atom-szén-zöld” forgatókönyve 

jeleníti meg a villamosenergia-elôállítás szempontjából, 

melynek legfontosabb elemei a következôk: 

• az atomenergia hosszútávú fenntartása az ener-

giamixben; 

• a szén alapú energiatermelés szinten tartása két 

okból: (I) energetikai krízishelyzetben (pl. földgáz 

árrobbanás, nukleáris üzemzavar) az egyedüli 

gyorsan mozgósítható belsô tartalék, (II) az ér-

tékes szakmai kultúra végleges elvesztésének 

megelôzése a fentiek miatt és a jövôbeni nagyobb 

arányú felhasználás lehetôségének fenntartása 

érdekében. ez utóbbi feltétele a fenntarthatósági- 

és ÜHG kibocsátás vállalási kritériumoknak való 

megfelelés (a széndioxid leválasztási és tiszta 

szén technológiák teljes körû alkalmazása);

• megújuló energia szempontjából az NCsT 2020 

utáni lineáris meghosszabbítása azzal, hogy  

a gazdaság teherbíró képességének, valamint  

a rendszerszabályozhatóság és a technológia fej-

lesztések függvényében a kitûzött arány növelé-

sére kell törekedni.

Az Atom-szén-zöld forgatókönyv megvalósításával 

kiválthatóvá válik a hazai összfogyasztás 13%-át 

kitevô jelenlegi - elsôsorban nyári – villamosenergia-

import. sôt, az importot a villamosenergia-termelé-

sünk 14%-át kitevô export válthatja fel 2030-ra, ami  

a német és a svájci nukleáris kapacitások leépítésé-

vel összefüggésben realizálható lesz.

Az Atom-szén-zöld forgatókönyv preferálása nem je-

lenti azt, hogy a többi forgatókönyv irreális elemeket 

tartalmazna. Bizonyos külsô és belsô gazdaságpo-

litikai feltételek teljesülése mellett akár kormányzati 

preferencia-váltás is bekövetkezhet, új helyzetben 

más forgatókönyv adhat megbízhatóbb garanciát  

a biztonságos energiaellátásra. ezért is fontos elem 

az energiastratégia kétévenkénti felülvizsgálata.

Az Energiastratégia legfontosabb tézisei a ver-

senyképes, fenntartható és biztonságos ellátásért:

Energiatakarékosság

Az ellátásbiztonság növelésének leghatékonyabb és 

legeredményesebb, rövid távon is megvalósítható 

módja a fogyasztás csökkentése az energiatakaré-

kosság és az energiahatékonyság javításán keresz-

tül. A primerenergia–felhasználás célértéken tartá-

sához jelentôs, teljes felhasználási és fogyasztási 

értékláncot átfogó energia-megtakarítási intézkedé-

sek szükségesek, amelyek egyaránt érintik a termelôi 

és fogyasztói oldalt is.
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A cél az, hogy a 2010-es 1085 pJ hazai primerenergia-

felhasználás lehetôleg csökkenjen, de a legrosszabb 

esetben se haladja meg 2030-ra az 1150 pJ-t, a gaz-

dasági válság elôtti évekre jellemzô értéket. mindez 

versenyképesség, fenntarthatóság és ellátásbiztonság 

szempontjainak érvényesülése mellett a fosszilis ener-

giahordozók felhasználásának és a CO
2
- kibocsátás-

nak a csökkentése mellett kell megvalósuljon. 

A gazdaság energiaintenzitása mind a primerenergia-

igény csökkenésének eredményeként, mind az 1150 

pJ energiafogyasztási szinten egy – európai össze-

hasonlításban – magas értékrôl jelentôsen csökken, 

mivel a nemzeti össztermék növekedéséhez egy 

csökkenô vagy közel stagnáló energiafogyasztás tár-

sul. ennek eredményeként mérséklôdhet az ország 

fosszilis importfüggése és kiszolgáltatottsága, vala-

mint mérséklôdhet a hazai energiaárak ingadozása is.

Az energiahatékonyság javításának kiemelt részét ké-

pezik az épületenergetikai fejlesztések. ma a magyar-

országon felhasznált összes energia 40%-át épülete-

inkben használjuk el, amelynek mintegy kétharmada 

a fûtés és hûtés számlájára írható. A megközelítôleg 

4,3 millió lakást kitevô állomány 70%-a nem felel meg 

a korszerû funkcionális mûszaki, illetve hôtechnikai 

követelményeknek, az arány a középületek esetében 

is hasonló. Az elmúlt évek során végrehajtott lakossá-

gi energiahatékonysági programoknak köszönhetôen 

a helyzet javuló tendenciát mutat, de ma még egy 

azonos alapterületû budapesti lakás fûtési energia-

felhasználása duplája egy hasonló bécsi lakásénak. 

ezért a meglévô épületállomány – különös tekintettel 

a középületekre – felújítása prioritás. Az épített kul-

turális örökség esetében a környezetvédelmi-ener-

getikai célok megvalósíthatóságának lehetôségeit 

minden esetben egyedileg szükséges mérlegelni és 

meghatározni, hogy a megvalósítás ne veszélyeztes-

se a pótolhatatlan örökségértékeket, valamint azok 

értékkibontakoztatását ne akadályozza. Kiemelt fi-

gyelmet szükséges fordítani a világörökségi címet 

elnyert helyszínek értékeinek megôrzésére. Az ener-

giastratégia célja az épületállomány fûtési energiaigé-

nyének 30%-kal való csökkentése 2030-ra az európai 

uniós célokkal összhangban lévô épületenergetikai 

programok segítségével. ezáltal a hazai primerener-

gia-igény több mint 10%-kal lesz csökkenthetô.

További 6–9% primerenergia-megtakarítást jelent az 

elavult, alacsony hatékonyságú erômûvek felújítása, 

valamint a hálózati veszteségek csökkentése. emel-

lett az ipari folyamatok és a közlekedés energiaigé-

nyének mérséklése is jelentôs tényezôje az energia-

takarékossági programnak.

Az energiatakarékosság elterjesztésében és az öko-

szisztémák környezeti terhelésének csökkentésé-

ben is jelentôs szerepet játszik a szemléletformálás:  

a társadalom legszélesebb körét – az iskolai oktatá-

son keresztül a felnôttképzésekig – kell környezettu-

datos fogyasztóvá tenni.

Megújuló és alacsony szén-dioxid kibocsátású 

energiatermelés növelése

A fenntartható energiaellátás érdekében a megúju-

ló energia aránya a primerenergia- felhasználásban 

várhatóan a mai 7%-ról 20% közelébe emelkedik 

2030-ig. A 2020-ig megvalósuló növekedési pályát – 

14,65%-os részarány elérése a bruttó végsô energia-

felhasználásban a kitûzött cél – a megújuló energia 

Hasznosítási Cselekvési Terv mutatja be részletesen.  

A megújuló energiaforrásokon belül prioritást a kap-

csoltan termelô biogáz és biomassza erômûvek 

és a geotermikus energia-hasznosítás formái kap-

nak, amelyek elsôsorban, de nem kizárólagosan 

hôtermelési célt szolgálnak. emellett a napenergia-

alapú hô- és villamos energia, valamint a szél által 

termelt villamos energia mennyiségében is növe-

kedés várható. 2020 után nyílhat lehetôség a hazai 

napenergia–potenciál nagyobb mértékû, közvetlen 

áramtermelésre való felhasználására a fotovillamos 

technológia árcsökkenése révén. 

A bioenergia–hasznosítás szempontjából az energeti-

kai rendeltetésû ültetvényekrôl származó alapanyag-

gal, valamint mezôgazdasági és ipari (például élelmi-

szeripari) melléktermékekkel dolgozó decentralizált 

energiatermelô egységek (például biogáz üzemek) ke-

rülnek elôtérbe. szintén hangsúlyos kérdés az anyagá-

ban már nem hasznosítható kommunális és ipari hul-
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ladékok, illetve szennyvizek energetikai felhasználása. 

A megújuló energiaforrások térnyerése mellett, az 

új atomerômûvi blokk(okk)al számoló forgatóköny-

vekben (lásd az energiastratégia melléklete) az 

atomenergia mai 16%-os részesedése is növekszik  

a primerenergia-felhasználásban 2030-ra. mindezzel 

lehetôvé válik a fosszilis energiahordozók részarányá-

nak jelentôs csökkentése és az energiaellátással kap-

csolatos üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése. 

Erômû-korszerûsítés

A villamosenergia-igények megbízható ellátása érde-

kében kidolgozásra kerül egy részletes kritériumrend-

szer a kiesô erômûvek pótlására. A villamosenergia-

termeléshez kapcsolt jelenlegi CO
2
-intenzitásnak 

370 gramm CO
2
/kWh szintrôl közelítôleg 200 gramm 

CO
2
/kWh-ra kell csökkennie. Forgatókönyv elem-

zések azt mutatják, hogy ellátásbiztonsági és kibo-

csátás-csökkentési szempontokat figyelembe véve 

mindez úgy érhetô el, hogy a megújuló energiahor-

dozók aránya jelentôsen növekszik, illetve a paksi 

Atomerômû telephelyén – a jelenlegi négy blokkjának 

üzemidô-hosszabbítása mellett – új blokk(ok) létesül-

nek. A 2030-ig megépülô új atomerômûvi blokk(ok)  

a CO
2
-kibocsátás szempontjából kétségtelenül po-

zitív hatással lesznek, mivel az új blokk(ok) üzembe 

helyezését követô idôszakra már egyértelmûen CO
2
-

kvóta szûkösség prognosztizálható, így a bôvítés 

okán megvásárlásra nem kerülô, vagy eladható CO
2
-

kvóták jelentôs, jól számszerûsíthetô gazdasági hasz-

not eredményeznek majd nemzetgazdasági szinten. 

emellett azonban fontos lesz megvizsgálni a 2032–

37 utáni idôszakot is. A jelenleg mûködô négy pak-

si blokk leállásával, és nem nukleáris kapacitások-

kal való pótlásával ugyanis ekkor újra növekedhet 

a CO
2
-kibocsátás abban az esetben, ha a CO

2
 le-

választási és tárolási technológiák (CCs) még nem 

lesz piacérettek, így elveszíthetjük az elônyünket  

a CO
2
 -kibocsátás tekintetében. CCs alkalmazásá-

val a megnövelt hatékonyságú modern gázturbinák 

és széntüzelésû blokkok is esetleges alternatívát 

jelenthetnek, megfelelô költséghatékonyság, illetve  

a környezetvédelmi, egészségügyi és tárolásbizton-

sági feltételek megvalósulása esetén. ettôl függetle-

nül mind a jelenleg mûködô négy paksi blokk, mind 

az esetlegesen létesítendô új atomerômûvi blokk(ok) 

esetén a legszigorúbb, rendszeresen felülvizsgált biz-

tonsági normákat kell alkalmazni. 

A közösségi távfûtés és egyéni hôenergia-

elôállítás korszerûsítése

szükséges a távhôszolgáltatás versenyképességé-

nek biztosítása, amihez elengedhetetlen egy önálló 

távhô fejlesztési cselekvési terv kidolgozása, a szol-

gáltatás mûszaki színvonalának fejlesztése (decent-

ralizált, fokozatosan összekapcsolható távhôszigetek 

létrehozása, alacsony hôfokú távfûtésre való áttérés, 

a távhûtés lehetôségének vizsgálata, szolgáltatási 

minôségellenôrzési rendszer, hatékonysági kritéri-

umrendszer felállítása, egyedi szabályozhatóság és 

mérés, falusi távfûtômûvek fejlesztése), a megújuló 

energiaforrások bevonása és a szigorú feltételek mel-

letti hulladékégetés távhôtermeléssel való összekap-

csolása. ezáltal a lakásállomány jelenlegi 15%-áról  

a távhôszolgáltatás lefedettsége akár növekedhet is. 

A vizsgált forgatókönyv alapján a megújuló hôenergia 

elôállítás aránya a teljes hôfelhasználáson belül a je-

lenlegi 10%-ról 25%-ra nô 2030-ra, amelybe beleért-

jük az egyedi hôenergia elôállító kapacitásokat (bio-

massza, nap- és geotermális energia) is.

A közlekedés energiahatékonyságának növelése 

és CO
2
 intenzitásának csökkentése

A közlekedés olajfüggôségének csökkentését szol-

gálja az elektromos (közúti és vasúti)- és hidrogénhaj-

tás (közúti) arányának 9%-ra; az agroüzemanyag fel-

használás 14%-ra növelése 2030-ra. e cél eléréséhez 

elengedhetetlen a szükséges infrastruktúra kiépítése 

elsôsorban a nagyvárosokban, amelynek eredmé-

nyeképpen magyarország felkerülhet az elektromos 

és hidrogénhajtás európai térképére. A közlekedés 

elektrifikációja elsôsorban az atomerômûvi villamos 

energiára építhetô.
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A közlekedés energiahatékonyságát növeli a vasúti 

személy- és áruszállítás szerepének erôsítése és 

korszerû vontatási technológiák alkalmazása. A kö-

zösségi közlekedés átállítása lokálisan elôállított, 

fenntarthatósági kritériumoknak megfelelô hajtóanya-

gokra (második generációs technológiák, biogáz, hid-

rogén, illetve elektromosság) szintén hozzájárul az 

energiastratégia céljainak eléréséhez.

Zöld ipar, megújuló mezôgazdaság

Az energiahatékonyság növelése és az üvegházhatá-

sú gáz emisszió csökkentése elsôrendû költséghaté-

konysági kérdés az iparban és a mezôgazdaságban is.  

A csôvégi, a szennyezés-kezelésre összpontosító meg-

oldások helyett a cél a megelôzô jellegû, a teljes élet-

ciklus során érvényesülô alacsony karbonintenzitású 

technológiák kifejlesztésének és elterjedésének tá-

mogatása. A biomassza és a hulladék nemcsak ener-

giaforrás, hanem potenciális ipari nyersanyag is, amit  

a gyors ütemben fejlôdô bio-alapú gazdaság számos 

területén lehet felhasználni. ezáltal olyan biotechnoló-

giai eljárásokkal állíthatóak elô gyógyszer- és finom-

vegyipari anyagok, amelyek alkalmazásával az ipari 

gyártási folyamatok és termékek üvegházhatású gáz 

kibocsátása jelentôsen csökkenthetô. 

A hagyományos agrotechnikai gyakorlat felelôs az 

összes üvegházhatású gáz kibocsátás 13-15%-áért. 

megfelelô mezôgazdasági technikákkal és az orga-

nikus (bio)gazdálkodás révén csökkenthetô az üveg-

házhatású gázok kibocsátása például a minimális 

agrokemikália és magas fokú élômunka-igényen ke-

resztül, ezért mind az energiahatékonyság növelése, 

mind az üvegházhatású gázok kibocsátásának csök-

kentése szempontjából prioritás a támogatása. 

A mezôgazdasági energiahatékonyság növelése  

a fenntartható geotermális energiahasznosításra ala-

pozott üvegházi növénytermesztés támogatása révén 

is fokozható. Jelenleg a szektorban a fosszilis ener-

giára alapozott hôenergia termelés dominál. A meg-

újuló gazdaság víziójának kialakítását nagyban segíti  

a mezôgazdasági melléktermékek helyi, lokális igé-

nyek szerinti hasznosítása.

Energetikai célú hulladékhasznosítás

A települési szerves hulladék biomasszának 

tekinthetô, így energetikai hasznosítása a megújuló 

energiaforrások részarányához adódik. sok ország-

ban akár a 15-20%-át is adják az energetikai célú 

biomassza-felhasználásnak, hazánkban is növelhetô 

lenne általa a megújuló részarány. Az éghetô telepü-

lési hulladékok hulladékégetô mûvekben való energe-

tikai hasznosítása a világ fejlett országaiban a tech-

nológiai fegyelem maradéktalan betartása mellett és 

szigorú környezetszennyezési normáknak megfelel-

ve, megoldottnak tekinthetô. Az ilyen jellegû hulladé-

kok akár 60%-a is hasznosítható lenne ilyen módon 

már a jelenlegi mûszaki-technológiai színvonalon is. 

Hazánknak is ebbe az irányba kell elmozdulnia, mert 

a hasznosítás nélküli deponálás nem fenntartható, 

egyre több értékes termôföldet foglal el, veszélyezteti 

az ivóvízkészletet és a természetes biodiverzitást.

Állami szerepvállalás erôsítése

A piacosított, liberalizált és igen nagy arányban 

privatizált energiagazdaságban az állami jelenlét 

meglehetôsen mérsékelt. Az állam prioritásait ma 

elsôsorban – az európai unió elôírásaihoz alkalmaz-

kodva – szabályozási eszközökkel tudja érvénye-

síteni. A jogi és gazdasági feltételek koherenciájá-

nak biztosítása önmagában nem elégséges eszköz  

a közjó és a nemzeti érdek hatékony érvényesíté-

séhez. míg a villamosenergia-szektorban az állami 

tulajdonú mVm zrt-n és a paksi Atomerômû zrt-n 

keresztül az államnak jelentôs közvetlen lehetôsége 

maradt a piac befolyásolására, addig a földgáz- és 

kôolajszektorban ennek a megteremtése a cél, külö-

nös tekintettel a 2015-ben lejáró magyar-orosz hosz-

szú távú gázár megállapodásra. ez történhet az mVm 

zrt. új jogosítványokkal való ellátásával, új állami föld-

gáz-kereskedelmi cég létrehozásával vagy meghatá-

rozó hányad vásárlásával jelentôs piaci részesedés-

sel rendelkezô cégben. 

A magyar energetikai infrastruktúra (erômûvek, há-

lózatok, intelligens fogyasztásmérôk) megújítása 
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beruházás-igényes, ezért a befektetôi környezet ki-

számíthatóságát és a gyors ügymenetet biztosító 

intézményrendszert kell létrehozni. ennek hiánya  

a hosszú távú ellátásbiztonsághoz nélkülözhetetlen 

beruházások elmaradásához vezethet.

A földgáz importforrások diverzifikálásának, a villa-

mosenergia-hálózati szabályozó kapacitás növelé-

sének és a piaci verseny kialakulásának elôsegítése 

céljából 2011 februárjában létrejött a kelet-közép-eu-

rópai országokat és az európai Bizottság szakértôit 

tömörítô Észak–Dél magasszintû Csoport.

Tekintettel az energetikai szakember-hiányra, az 

energiastratégia megvalósítása érdekében a magas 

színvonalú energetikai szakképzés mielôbbi felélesztése 

szükséges, különös tekintettel az energiatakarékossági 

lehetôségek feltérképezésében és megújuló energiafor-

rások hasznosításában járatos szakemberek – többek 

között megújuló energia mérnök, energetikus szakta-

nácsadó, napkollektor-, hôszivattyú szerelô – többszintû 

képzésének beindítására. Az új atomerômûvi blokkok 

létesítésének szakemberigénye szintén komoly oktatási, 

képzési program megvalósítását igényli.

Az Energiastratégia céljaihoz kapcsolódó, az OGY határozatban is feltûntetett fôbb intézkedések:

1. Fenntartható energiagazdálkodási törvény megalkotása

2. Energiahatékonyság növelése

 a. Nemzeti energiahatékonysági Cselekvési Terv

 b. Épületenergetikai stratégia

 c. erômû fejlesztési Cselekvési Terv

3. Megújuló energia hasznosítás növelése:

 a. magyarország megújuló energia 

 Hasznosítási Cselekvési Terve

 b. megújuló energia potenciál térségi szintû 

 feltérképezése

4. Közlekedésfejlesztés:

 a. Közlekedési Koncepció

5. Hazai energiahordozó vagyon hasznosítása:

 a. Készletgazdálkodási és hasznosítási 

 cselekvési terv

6. Környezettudatos szemlélet kialakítása:

 a. szemléletformálási Cselekvési Terv

 b. energiagazdász hálózat létrehozása

7. Iparfejlesztési célok megvalósítása:

 a. energetikai iparfejlesztés és K+F+I 

 Cselekvési Terv

8. Távhôszolgáltatás versenyképességének biztosítása:

 a. Távhô-fejlesztési Cselekvési Terv
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3 HelYzetKÉP

„Földünk törékeny bolygó, amelyet kitartó mun-
kával meg kell védenünk a következô generációk 
számára. Ezt a védelmet csak együttmûködve tud-
juk biztosítani.”

„Our Earth is a fragile planet that we must work 
hard to protect for many future generations to 
enjoy. We can protect our planet only if we work 
together.”

(Dr. Julian M. Earls, NASA)

„ A bolygó lázas. Ha a gyermeked lázas doktorhoz 
viszed. Ha a doktor azt mondja, hogy beavatkozás 
szükséges, nem ellenkezel, hogy ’azt olvastam  
a tudományos-fantasztikus irodalomban, hogy nincs 
is ilyen probléma.’ Ha ég a házad, nem azon gon-
dolkozol, hogy a gyermeked tûzálló. Cselekszel.”

„The planet has a fever. If your baby has a fever 
you go to the doctor. If the doctor says you need to 
intervene here, you don’t say, ‚Well, I read a science 
fiction novel that told me it’s not a problem.’ If the 
crib’s on fire, you don’t speculate that the baby is 
flame retardant. You take action.”

(2007, Al Gore)
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Növekvô igények és fokozott verseny a fogyatkozó erôforrásokért.

3.1 globális trendeK

A Nemzetközi energiaügynökség (IeA) adatai sze-

rint a világ energiaigénye 1980-ban 7 229 millió 

tonna olajegyenérték (mtoe) volt, ami 2008-ra közel 

70%-kal, 12 271 mtoe értékre növekedett. A globá-

lis primerenergia-igény több mint 80%-át a fosszilis 

energiaforrások adják, melyek mellett a nukleáris 

energia, illetve megújuló energiaforrások részese-

dése elenyészônek hat (1. ábra). A felhasználás nö-

vekedése a jövôben tovább folytatódik, ezért mér-

tékadónak tekinthetô prognózisok szerint a fosszilis 

energiahordozók magas aránya már nem tartható 

fenn biztonsággal hosszú távon. 

A Földön kitermelhetô fosszilis energiaforrások kö-

zül a kôolaj az elsô, melynél valószínûleg hamaro-

san elérjük vagy már el is értük az évente felszínre 

hozható legnagyobb mennyiséget. ez a gyakorlatban 

azt jelenti, hogy kitermeltük az összes ismert rendel-

kezésre álló olajmennyiség felét. Az árnövekedés és  

a beszerzési nehézségek forrása az, hogy a nehe-

zebben és drágábban kitermelhetô fél fog a rendelke-

zésünkre állni a jövôben. A helyzetet az is bonyolítja, 

hogy a perspektivikus lelôhelyek 70–80%-a diktató-

rikus államberendezkedésû országokban, politikai-

lag instabil környezetben található. Az olajkitermelés 

hozamcsúcsát követheti majd, a nem konvencionális 

források kitermelésével 100–120 éven belül a föld-

gáz, 150 év elteltével pedig a szénkitermelés ho-

zamcsúcsa. A hozamcsúcsok elérésének ideje nem 

elsôsorban a készletek nagyságának, hanem a lehet-

séges kitermelési ütemüknek a függvénye, azaz az 

igények növekedésének a következménye, ami által 

a kereslet-kínálat egyensúlyi helyzetbôl való kibille-

nését okozza. A bekövetkezésük ideje ezért nagyban 

függ a világ kormányai által meghatározott energia-

politikai irányoktól, és csak kisebb mértékben a ren-

delkezésre álló készletek nagyságától, mivel azok 

kitermelésének gazdaságossága kérdéses. Nap-

jainkban kezd gazdaságossá válni az úgynevezett 

nem- konvencionális források (palagáz, olajpala, olaj-

homok) kitermelése. A nem konvencionális földgáz 

megjelenésének az árcsökkentô hatása már érzôdik 

a piacokon annak ellenére, hogy mennyiségi korlátok 

miatt egyelôre még nem tud jelentôsen hozzájárulni 

a globális igények kielégítéséhez. Az Amerikai egye-

sült Államokban viszont már elterjedten használják  

a technológiát, ami segítségével az ottani belföldi ter-
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1. ábra: Globális primerenergia-felhasználás összetételének változása
Forrás: World energy Outlook 2010, IeA
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melés szinten tartható az apadó hagyományos kész-

letek ellenére. A nem- konvencionális kôolajnak nincs 

árcsökkentô hatása, egyelôre az árak növekedése 

mellett sem tud jelentôsen hozzájárulni az igények 

kielégítéséhez. A jelenleg kísérleti stádiumban lévô 

mélytengeri olajkitermelés, a metánhidrát hasznosí-

tása és a kontinentális nagy mélységbôl való kiterme-

lés, valamint Kelet-szibéria és a sarkvidéki területek 

feltárása további forrásokat eredményezhet majd. 

egyúttal azonban azt is figyelembe kell vennünk, 

hogy ezek az új technológiák minden eddigi emberi 

környezet átalakításnál nagyobb hatásúak lesznek. 

 A megfordíthatatlan környezetrombolás veszélye ará-

nyosan szigorú, hatékony és folyamatos ellenôrzést 

igényel globális szinten.

A globális klímaváltozást elôidézô antropogén CO
2
-

kibocsátás energetikai szektorra vonatkozó hányada 

1980-ban 18,7 milliárd tonna volt, ami 2008-ra 57%-kal, 

29,4 milliárd tonnára emelkedett. A megnövekedett lég-

köri CO
2
-koncentráció eredményeként a globális felme-

legedés olyan, eddig nem látott idôjárási katasztrófák-

hoz vezethet, aminek következtében milliók válhatnak 

földönfutóvá. A koppenhágai klímacsúcs következte-

tése, hogy a fenntartható gazdaságra való átálláshoz 

a globális átlaghômérséklet növekedését 2°C határon 

belül kell tartani az iparosodás elôtti szinthez képest. 

ez csak a globális kibocsátások radikális – 2050-

ig legalább 50%-os – csökkentésével érhetô el. Bár  

a koppenhágait követô 16. cancúni klímacsúcs az 

1,5°C határon belüli cél vizsgálatát is kezdeményez-

te a CO
2
-kibocsátás tovább nôtt az elmúlt évtizedben 

a csökkentés érdekében hozott számos nemzetkö-

zi megállapodás ellenére is. Úgy tûnik, hogy a jelen-

legi energia- és klímapolitikai tendenciák nem teszik 

lehetôvé a CO
2 
kibocsátás növekedésének a lassítását 

sem. A trendek megfordításához a jelenleginél erôsebb 

politikai akaratra és több forrásra van szükség. 

A kormányok e bizonytalanság ellenére törekednek 

a növekvô energiaigények kielégítésére. A fejlett 

országok (OeCD tagállamok) használják el a világ  

a primerenergia-forrásának 

44%-át, miközben lakosságuk mindössze a teljes 

népesség 18%-át teszi ki. A Nemzetközi energiaügy-

nökség 2035-ig szóló elôrejelzése szerint1 a primer-

energia-felhasználás növekedésének 93%-a nem 

OeCD tagállamokhoz köthetô. A gazdasági fejlôdés 

hatására az energiaigény számottevô növekedése 

várható Brazíliában (népesség 3%-a, energiafelhasz-

nálás 2%-a), Oroszországban (népesség 2%-a, ener-

giafelhasználás 6%-a) valamint Indiában (népesség 

17%-a, energiafelhasználás 5%-a) és Kínában (né-

pesség 20%-a, energiafelhasználás 17%-a), azaz 

az úgynevezett BrIC országokban. ennek a tenden-

ciának a kockázata az említett országok erôforrás 

elszívása a hazánkat is érintô piacokról. A fosszilis 

energiahordozók iránti igény megnövekedése a ke-

reslet-kínálat felborulásához, az árak növekedésé-

hez vezet. ezen kedvezôtlen hatások mérséklése 

érdekében olyan programokra van szükség, amelyek 

megteremtik az új erôforrás struktúrához és éghajlati 

körülményekhez való alkalmazkodást. 

A növekvô igények kielégítése végett sok helyen 

tervezték (Olaszország, India, malajzia és Kína) az 

atomenergia alkalmazásának bôvítését az energia-

függetlenség és dekarbonizáció szándékával. A fenti 

államok közül a három ázsiai ország deklarálta, hogy 

a japán Fukushima Daiichi atomerômûvi telephelyen 

történt atomerômû-baleset nem befolyásolja majd 

érdemben nukleáris programjaikat. A brit kormány 

is a nukleáris energiatermelés hosszú távú fenntar-

tása mellett döntött, míg Németország és svájc az 

atomenergia kivezetését választotta. Az olasz kor-

mány 2011. március végén bejelentette, egy évre 

felfüggesztik az új atomerômûvek építését elôkészítô 

programot. Azonban bármilyen forgatókönyv is fog 

megvalósulni a jövôben a nukleáris kapacitásokkal 

kapcsolatban, az uránkészletek rendelkezésre állása 

és mérete továbbra is fontos információ lesz a döntés-

hozók számára. A szénhidrogénekkel ellentétben az 

uránkészletek nem egy régióra korlátozottan, hanem 

a világ politikailag stabil demokráciáiban is megtalál-

hatók. Jelentôs uránvagyonnal rendelkezik Ausztrá-

1 World energy Outlook 2010, New policies szcenárió
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lia, Kanada, Kazahsztán és Oroszország, valamint 

egyes afrikai államok. A jelenlegi felhasználás mellett 

az uránkészletek körülbelül 100–120 évre elegendôk. 

Az urán a gazdaságosan kitermelhetô mennyiségét 

az aktuális piaci ára szabja meg. A ma alkalmazott 

nukleáris technológiák az urán 235-ös izotópját hasz-

nálják fel, amely mindössze 0,7%-át adja a teljes urá-

nium mennyiségnek, a készletek nagysága a techno-

lógia fejlôdésével nôhet. 20–30 éven belül várhatóan 

elterjednek az úgynevezett negyedik generációs sza-

porító reaktorok, amelyek a teljes uránium mennyi-

ségét (235u és az 238u), beleértve a már kiégett 

fûtôelemeket is képesek hasznosítani, ezzel sok ezer 

évre kiterjesztve a szárazföldön rendelkezésre álló 

hasadó anyag mennyiségét (az 238u kitermelési ho-

zamcsúcsát 10000–60000 év közé becslik). További 

lehetôség nyílhat az óceánok vízében található urán 

kinyerésére és a tórium felhasználására. mindezek 

alapján megállapítható, hogy a nukleáris energiater-

melés jövôjét nem fenyegeti kínálati oldali hiány.

A fejlôdô országok részérôl jogos az igény a saját 

életszínvonaluk növelésére, ami azonban hosszú 

távon – a jelenlegi energiastruktúra és fogyasztá-

si szokások eredményezte forráshiány miatt – nem 

lesz megoldható. A nemzetközi konfliktusok elkerü-

lése érdekében elengedhetetlen a fenntarthatóság 

szemléletét tükrözô változás, ellenkezô esetben  

a növekedés energetikai és környezeti szempontból 

áthághatatlan korlátokba fog ütközni. egy pesszi-

mista forgatókönyv megvalósulása esetén a jövôben 

olyan gyökeres gazdasági fordulat lehetôségére is 

fel kell készülni, melynek következtében már nem az 

emberiség jóléte, hanem méltányos megélhetési fel-

tételeinek biztosítása lesz a cél.

A jelen gyakorlat

NEM versenyképes, mert

• a ma meghatározó energiahordozók ára és beszerzése 
bizonytalanná válik a jövôben, ami keresleti piac kialaku-
lásához vezethet.

• a végtelen gazdasági növekedés modell nem folytatható.
• a megkívánt lokalitás nem teljesül.

NEM fenntartható, mert
• a készletek fogyasztása nagyobb sebességgel történik, 

mint újratermelôdésük.

NEM biztonságos, mert

• az igények növekedését nem tudja a maradék készletek 
kitermelési üteme biztosítani.

• a készletek felett rendelkezô országok szabják meg  
a feltételeket, kiszolgáltatott helyzetbe hozva ezzel az 
importálókat.

Megoldás
• a társadalmi szemlélet megváltoztatása, valamint új és 

hatékonyabb technológiák bevezetése.
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Az európai unión belüli egységes, hosszú távú ener-

giapolitika iránt elôször 2005-ben mutatkozott igény az 

olajár emelkedése és a klímaváltozás okozta kihívá-

sok miatt. Az európai Bizottság ennek hatására 2006-

ban jelentette meg a zöld Könyvet, „európai stratégia  

a fenntartható, versenyképes és biztonságos energi-

áért” címmel. ezt követôen hozták nyilvánosságra az 

energiapolitikát máig meghatározó dokumentumokat, 

a 20%-os energiahatékonysági javulást megcélzó 

energiahatékonysági Cselekvési Tervet (2006) és az 

elsô eu energia Cselekvési Tervet (2007). 

Az európai gáz- és villamosenergia-piacok integrálá-

sát segíti a 2009-ben elfogadott harmadik belsô ener-

giapiaci csomag. Az egységes, szabad szolgáltató 

választást biztosító piac megteremti az európai fo-

gyasztók számára a saját fogyasztási szokásaiknak, 

pénzügyi, illetve kockázatkezelési stratégiájuknak 

legmegfelelôbb szolgáltatói ajánlatok kiválasztását  

a stabil piaci árak garanciájával együtt. ez az ellátás-

biztonság növelése mellett esélyt ad a kisebb, fôleg 

megújuló energiát termelô befektetôk piacra lépés-

hez. Az egységes belsô energiapiacok kialakításával 

összhangban a CO
2
-kibocsátási kvóta-kereskedelem 

megfelelô mûködtetése is elengedhetetlen. megte-

remtésének elôfeltétele az energetikai infrastruktúra 

átgondolása, az elszigetelt régiók ellátása és a for-

rásdiverzifikáció szélesítése. 

Az európai unió energiapolitikai elveit tartalmaz-

za az energia 2020 stratégia2, amely erôforrás- és 

energiahatékony, alacsony szén-intenzitású (CO
2
-

kibocsátású) gazdaság kialakítását tûzi ki céljául. eh-

hez meg kell teremteni a csökkenô energiafelhasz-

nálás melletti gazdasági növekedés, CO
2
-kibocsátás 

csökkentés, és versenyképesség javítás integrált 

feltételrendszerét, amely egyúttal az ellátásbiztonság 

növekedését is eredményezi. Az energetikai és klí-

mapolitikai célok elérésének leggyorsabb és legkölt-

séghatékonyabb módja – fôleg a hôfelhasználás terü-

letén – az energiahatékonyság, illetve -takarékosság 

fokozása, ami emellett hozzájárul a munkahelyterem-

téshez, a fogyasztók költségeinek csökkentéséhez 

és jobb életkörülmények megteremtéséhez.

Az európai unió primerenergiafelhasználása 2000 és 

2004 között 5,9%-kal növekedett, majd 2004 és 2006 

között 1 825 mtoe értéken stabilizálódott. ez 2007 és 

2008 folyamán kis mértékben, majd 2009-ben me-

redeken csökkent 1 700 mtoe körüli értékre, vissza-

esve a 2000-es szintre. ebben a gazdasági válság 

vitathatatlan szerepet játszott, a stabilizáció viszont 

egyértelmû jel a gazdasági növekedés és energiafel-

használás, korábban arányos kapcsolatának szétvá-

lására (2. ábra). ezzel egyidejûleg az európai unió 

energiaintenzitása (a bruttó végsô energiafelhaszná-

lás és a GDp aránya) is javult, az indikátor a 2003-as 

187,3 kilogramm olaj ekvivalens/1000 euro értékrôl 

2009-re 160-as határ alá csökkent.

mindezek ellenére az európai unió tagállamai szá-

mára még jelentôs kihívás a 20%-os hatékonyság ja-

vulás elérése 2020-ra.

elôrejelzések azt mutatják, hogy a jelenlegi tagállami 

intézkedésekkel 9% körüli primerenergia-felhaszná-

lás csökkenés érhetô el 2020-ra. Jelenleg számos 

olyan elem (ökocímkézés, épületek energiahatékony-

sági követelményei, vállalatokkal megkötött hosszú 

távú energiahatékonyság növelô megállapodások) 

megalkotása, illetve felülvizsgálata van folyamatban, 

amelyek segítségével ennél nagyobb arányú csök-

3.2 euróPai unió

Magas energia importfüggés, jövôre nézve változó szabályozás 
és nagy ambíciók, azonban kérdéses megvalósulás

2 Az európai Bizottság közleménye: energia 2020: A versenyképes, fenntartható és biztonságos energiaellátás és -felhasználás stratégiája – 

COm (2010) 0639 végleges
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kenés is megvalósítható. A gazdasági válság azon-

ban nem csak az energiafogyasztást vetette vissza, 

hanem az energiahatékonysági beruházásokra is 

negatív hatással volt. emiatt az eu nagy hangsúlyt 

fektet a finanszírozási mechanizmusok felülvizsgá-

latára és új innovatív finanszírozási mechanizmusok 

kidolgozására. A célok elérése érdekében az európai 

unió olyan rendszert kíván kialakítani, ami prioritás-

ként kezeli a berendezések, az épületek, a gyártási 

folyamatok és szolgáltatások energiafelhasználására 

vonatkozó követelmények elôírását, a közlekedés és 

közmûvek hatékonyságának javítását, valamint a fel-

használói szokások megváltoztatását. 

Az eu-27 importfüggôsége a primerenergia-ellátás-

ban jelentôs, 2008-ban 1 015 mtoe-t tett ki – 55% –, 

ami a megelôzô 10 év viszonylatában körülbelül 10%-

os növekedést jelent (3. ábra). ez szükségessé teszi 

a stabil gazdasági és politikai kapcsolat fenntartását 

a tranzit- és forrás országokkal. Az európai energia-

termelés jövôbeli nagyobb biztonságának megterem-

tése érdekében a legfontosabb három technológiai 

eszköz a megújuló energiaforrások kiaknázása, az 

atomenergia-hasznosítás növelése, valamint a ma 

még nem kiforrott tiszta széntechnológiák (CC) és  

a CO
2
 leválasztási és tárolási (CCs) technológiák fej-

lesztése és elterjesztése.

A legjelentôsebb tétel az európai unió energiahordo-

zó importjában a földgáz behozatal, ami az elmúlt 15 

évben szignifikánsan növekedett. A belsô kitermelés 

1996-ban érte el a hozamcsúcsot, majd közel egy 

évtizedes stagnálás után 2004-tôl csökkenni kezdett. 

ennek következményeként a tovább fokozódó igé-

nyeket csak egyre nagyobb arányú importtal lehet 

fedezni. Az európai unió földgáz importjának 42%-a 

Oroszországból, 24%-a Norvégiából,  további 18%-a 

pedig Algériából származott 2009-ben. 

A megújuló energia termelésnek nagy szerepe van 

a helyi energiaellátásban, az ellátási formák diver-

zifikálásban, valamint segítségével európa szerte 

több százezer új munkahely – gyártók, kivitelezôk, 

üzemeltetôk, mérnökök – teremtése is lehetséges. 

Jelenleg 1,5 millió fôt meghaladó a megújuló ener-

giával kapcsolatos munkahelyek száma, ami az 

európai Bizottság által rendelt tanulmány optimista 

elôrejelzése alapján 2020-ra megközelítheti a 3 mil-

lió fôt3. A megújuló energiaforrások részaránya fôleg 

azokban a tagállamokban nôtt meredeken az elmúlt 

10 évben, amelyek kiszámítható ösztönzô politikát 

folytattak, megteremtették a rendszerirányítás ehhez 

szükséges feltételeit és egyúttal olyan technológiá-

kat alkalmaztak, amelyek jól kihasználták az ország 

gazdasági, természeti és humán adottságait, így biz-

tosítva megrendeléseket az ottani ipar számára. Az 

eu-ban 1997 és 2007 között a megújuló és hulladék-

alapú energiatermelô kapacitások 80 GW-tal nôttek, 

míg 1990 és 1997 között ez a adat mindössze 15 GW 

2. ábra: A primerenergia-igény és az egy fôre jutó GDp változása az eu 27 tagállamában
Forrás: eurostat
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volt. A megújuló energia termelés technológiai bázi-

sában jelenleg a nagy vízerômûvek, a mély tengeri 

és szárazföldi szél erômûvek, a napkollektorok és 

napelemek, a geotermikus rendszerek, a biomassza, 

illetve az elsô generációs agroüzemanyagok hasz-

nosítása tekinthetô megoldottnak. magyarországon 

a megújuló energiapotenciál a járulékos hasznok fi-

gyelembevételével legkedvezôbben a decentralizált 

kistérségi megújuló energia elôállítás filozófiájával 

használható ki. Az eu-ban azonban ezzel ellenté-

tes, nagyléptékû megújuló energia tervek is megje-

lentek. Az Északi-tengeri koncentrált szélerômû par-

kok, ár/apály erômûvek, a mediterrán övezetbôl és 

Észak-Afrikából tervezett napenergia import4 újfajta 

energiafüggôségek kialakulását eredményezheti és 

konzerválhatja a központosított energiatermelést. 

A megújuló energiaforrások használata 2020 után 

mindezek ellenére egyszerûbbé és olcsóbbá válhat, 

az ipari tömegtermelés, a technológiai újítások és  

a fogyasztói tudatosság erôsödésével. A fejlôdés mo-

torja lehet a zöld innováció („greennovation”), amely-

nek révén olyan új technológiák válhatnak piacéretté, 

mint a fotoelektromos panelekkel történô villanyáram-

elôállítás, a nagyteljesítményû naperômûvek, az 

elektromos- és hidrogénalapú közlekedés, a második 

generációs agroüzemanyagok és az alternatív bio-

massza hasznosítási technológiák. európa számára 

azonban a legnagyobb kihívás, hogy globálisan az 

iparág élmezônyében maradjon. 

A 2012. január 1-ig hatályos irányelvek 2010-re az eu-

rópai unióban 21%-os megújuló villamosenergia-ter-

melést (2001/77 eK5) és a közlekedésben 5,75%-os 

megújuló energia részarányt (2003/30/eK6) vártak el. 

Az erôteljes növekedés ellenére (a 2008-as statiszti-

kai adatok szerint 16,6% zöld villamos áram és 3,5% 

megújuló üzemanyag) ezek a célok nem teljesültek. 

Az európai unió 2009/28 eK7 irányelve a megújuló 

energiafelhasználás teljes vertikumára írt elô kötelezô 

vállalásokat a tagországok számára. Az eu átlagára 

nézve cél a bruttó végsô energiafelhasználáson be-

lül 20%-os, és ezen belül a közlekedésben 10%-os 

megújuló energia részarány elérése 2020-ra. míg  

a közlekedési célszám az minden tagállamra nézve 

10%, addig a 20% teljes megújuló energia arány az 

eu átlaga, és az irányelv rögzíti az egyes tagállamok 

számára az elérendô minimális részarányt. 

A nukleáris energiatermelés hozzájárul a klímaválto-

zás elleni küzdelemhez, és erôsíti az ellátásbizton-

3. ábra: Az eu-27 importfüggésének alakulása
Forrás: eurostat

4Desertec Foundation http://www.desertec.org

5Az európai parlament és a Tanács 2001/77/eK irányelve (2001. szeptember 27.) a belsô villamosenergia-piacon a megújuló energiaforrásokból elôállított 

villamos energia támogatásáról

6Az európai parlament és a Tanács 2003/30/eK irányelve (2003. május 8.) a közlekedési ágazatban a bio-üzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok 

használatának elômozdításáról

7Az európai parlament és a Tanács 2009/28/eK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból elôállított energia támogatásáról, valamint  

a 2001/77/eK és a 2003/30/eK irányelv módosításáról és azt követô hatályon kívül helyezésérôl (eGT-vonatkozású szöveg)
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ságot azzal, hogy földgáz- és olajalapú energiater-

melést vált ki. Jelenleg a nukleáris energia az egyik 

legolcsóbb alacsony CO
2
 intenzitású technológia, így 

az európai unió gazdaságának versenyképességét is 

fokozza. A nukleáris energiatermelés az eu villamos-

energia-termelésének közel 30%-át adta 2008-ban (4. 

ábra), ami azonban a 2011-es németországi erômû-

leállítások következtében valószínûleg csökkent. 

Az elmúlt években felerôsödött az érdeklôdés az 

atomenergia alkalmazása iránt, a tagállamok ugyan-

akkor eltérô módon viszonyulnak az atomenergiához. 

A nukleáris biztonság kérdése prioritás az európai 

unióban és még inkább az lesz a 2011-es Fukushima 

Daiichi atomerômûvi telephelyen történt atomerômû-

baleset következtében. Az energiastratégia mellékle-

tében olyan forgatókönyveket is elemeztünk, amelyek 

nem számolnak az atomenergia jelenlegi részesedé-

sének növelésével, sôt atomenergia nélkül képzelik el 

a hazai energiaellátás jövôjét.

ezért lehet fontos szerepe az egyelôre még kísérleti 

fázisban lévô szén leválasztási és tárolási technoló-

giának a fosszilis energiahordozók által okozott CO
2
-

kibocsátás csökkentésében. Az európai Bizottság  

2050-re a villamosenergia-szektor dekarbonizációját 

tûzte ki célul8, ami valószínûleg – az atomenergia ré-

szesedésének szinten tartása mellett – csak a meg-

újuló energiaforrások maximális hasznosításával és 

a CCs széles körû alkalmazásával lesz megvaló-

sítható. Az európai unió ezért fontos szerepet szán  

a CCs-nek a dekarbonizáció felé vezetô úton, kü-

lönösen a szénalapú energiatermelés, illetve egyes 

ipari szektorok (például bioetanol elôállítás, vegyipar, 

cementipar) esetében. Az eu azonban lehetôséget 

hagy a tagállamoknak, hogy a környezeti kockázatok-

ra való tekintettel korlátozzák a CCs alkalmazását.  

A technológia lényege, hogy az égetés során felsza-

baduló CO
2
-ot nem bocsátják ki a légkörbe, hanem az 

leválasztásra, elszállításra kerül és tartósan az erre 

megfelelô földalatti porózus kôzetrétegekbe – példá-

ul mélyen fekvô sósvizes rétegekbe vagy lemûvelt 

földgázmezôkbe – sajtolják. A cél a piacképessé té-

tel, ezért az európai Bizottság a technológia európai 

szintû demonstrációjának finanszírozási alapját is 

megteremtette9. A 2003/87/eK10 irányelv módosítása 

2013-tól a CCs technológiát bevonja az eu kibocsá-

tás kereskedelmi rendszerének hatálya alá, valamint 

a technológia alkalmazása felkerült a kiotói rugalmas 

mechanizmusok közé tartozó Tiszta Fejlesztési me-

chanizmus (Clean Development mechanism – CDm) 

lehetséges technológiái közé is. A CCs piacképes-

4. ábra: Az eu-27 villamosenergia-termelésének forrásösszetétele, 2008
Forrás: electricity Information, IeA, 2010. 

8Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történô megvalósításának ütemterve (COm(2011) 112 végleges)

9Ner300 program, illetve az európai parlament és a Tanács 663/2009/eK rendelete (2009. július 13.) az energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi 

támogatásán alapuló gazdaságélénkítô program létrehozásáról

10 Az európai parlament és a Tanács 2003/87/eK irányelve (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli 

kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/eK tanácsi irányelv módosításáról eGT vonatkozású szöveg.
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ségének egyik fô feltétele a megfelelô széndioxid ár, 

ami egy tanulmány11 szerint a technológia jelentôs fej-

lesztését is feltételezve 30-50 euro/tonna CO
2
 árnál 

következik be, a CO
2
 ára azonban már évek óta nem 

éri el 20 euro/tonna küszöböt. Az európai unió CO
2
 

geológiai tárolásáról szóló 2009/31/eK12 irányelve  

a tárolás feltételeinek közösségi szintû harmonizáci-

óját célozza, amelyet a tagállamoknak kötelezô saját 

jogrendszerükbe integrálni 2011 júniusáig.

Az európai uniónak a közösség egészére vonatko-

zó célkitûzéseinek teljesítésébôl magyarország által 

vállalt terhek meghatározásánál saját érdekeinket és 

lehetôségeinket kell szem elôtt tartani. A vállalások 

számszerûsítésénél kompromisszumot kell keresni  

a vállalás teljesítésébôl származó elônyök és a gaz-

dasági, illetve társadalmi ráfordítások és költségek 

között. A vállalás nagyságánál célszerû szem elôtt 

tartani a legkisebb költség elvét, figyelembe kell venni 

viszont a vállalás elmaradása vagy alul vállalás ese-

tén felmerülô költségeket is (például az adott helyzet 

fenntartásának a költségei, illetve az externáliák). Azt 

is figyelembe kell venni, hogy a rövidtávú döntések 

hosszú idôre konzerválhatják az energia termelés 

és felhasználás struktúráját (lock-in), ezért célszerû  

a hosszabb távú, akár 2050-ig terjedô perspektívá-

ban is vizsgálni a döntések hatásait.

Az energiahatékonyság területén magyarország leg-

inkább az energiaintenzitás és az energiafelhaszná-

lás csökkentésével tud hozzájárulni a közös energia-

politika mai célkitûzéséihez. 

11 mcKinsey & Company: Carbon Capture & storage: Assessing the economics, 2008

12 Az európai parlament és a Tanács 2009/31/eK irányelve ( 2009. április 23.) a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/eGK tanácsi irányelv, a 

2000/60/eK, a 2001/80/eK, a 2004/35/eK, a 2006/12/eK és a 2008/1/eK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/eK rendelet módo-

sításáról (eGT-vonatkozású szöveg)

Az Energia 2020 közlemény (COM(2010) 639 végleges) prioritásai
a versenyképes, fenntartható és biztonságos energiáért

Energiahatékonyság

• Az eu kezdeményezéseinek a legnagyobb 
energia-megtakarítást ígérô két szektorra,  
a közlekedésre és az épületenergetikára kell 
összpontosítaniuk. A Bizottság 2011 közepéig 
beruházás-ösztönzô és innovatív pénzügyi eszkö-
zöket dolgoz ki, annak érdekében, hogy az ingat-
lantulajdonosokat és a helyi szerveket segítse az 
ingatlan-felújítások, valamint az energia-megtaka-
rítást célzó intézkedések finanszírozásában

Integrált áram piac és szükséges infrastruktúra

• A Bizottság 2014-et jelölte meg céldátumként,  
a belsô energiapiac teljessé tételére, ezt követôen 
már egyetlen tagállam piaca sem mûködhet  
a többitôl elszigetelve.

Vezetô szerep a technológia és innováció 
területén

• A közlemény négy nagyszabású, európa verseny-
képessége szempontjából kulcsfontosságúnak 
számító projekt elindítását irányozza elô. ezek  
a projektek az intelligens energiahálózatok, a vil-
lamosenergia-tárolás új technológiáira, a második 
generációs agroüzemanyagok kutatására, vala-
mint a városi területek takarékosabb energiafel-
használását biztosítani hivatott úgynevezett „intel-
ligens városok” partnerségére irányulnak.

Biztonságos, és megfizethetô energia, 
aktív fogyasztók

• A Bizottság új intézkedéseket javasol az árak ösz-
szehasonlíthatósága, a szolgáltatóváltás, valamint 
a világos, átlátható számlázás területén.

Globális fellépés energiaügyekben

• a javaslat szerint az eu-nak össze kell hangol-
nia a harmadik országokkal fennálló kapcsola-
tait. Az eu energiapiacában való részvétel iránt 
érdeklôdô, és annak feltételrendszerét elfogadó 
országok további integrálása érdekében javasolt 
az energia Közösséget létrehozó szerzôdés ki-
terjesztése.
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A magyar energiaellátás döntô hányada importból 

származik, és ez hosszú távon is így marad. magyaror-

szág nem képes egyedül szavatolni energiabiztonsá-

gát, ezért elengedhetetlen a szomszédos országokkal 

való együttmûködés az infrastruktúrák összekapcsolá-

sa céljából. másrészt regionális szinten hatékonyabb 

lehet az energia-exportáló országokkal szembeni 

érdekérvényesítés is. A nemzetközi energetikai kap-

csolatok az ellátásbiztonság kritikus komponensét 

képezik, az érdekérvényesítés sikeressége az egész 

gazdaság teljesítô- és alkuképességétôl is függ. Az 

energiastratégia ezzel kapcsolatban három prioritást 

fogalmaz meg: részvétel az eu közös energiapolitiká-

jának kialakításában, az akut energiakrízis-helyzetek 

eu szolidaritás alapján való kezelése, valamint a regi-

onális/bilaterális energetikai kapcsolatok kezelése.

 

A bilaterális energetikai kapcsolatok alapját a közép-

európai regionális energiapiac kialakítása jelenti.  

A regionális piac – az egymástól függetlenül mûködô 

nemzeti piacokhoz képest – komoly hatékonyságnö-

vekedést és piaci stabilizációt eredményez, kialakítása 

azonban szoros politikai együttmûködést is igényel. 

Az európai unió hosszú távú infrastruktúra fejlesztési 

elképzelésében a közép-európai régió három tervben 

is fontos szerepet játszik (5. ábra)13. Hazánk ellátása 

szempontjából ezek, mint a forrás diverzifikáció bizto-

sítékai lehetôvé teszik, hogy a Testvériség vezetéken 

kívül más forrásból is érkezhessen földgáz a térségbe:

• (I) az osztrák-magyar interkonnektor (Baumgar-

ten/moson) bôvítése és a tervezett szlovák-ma-

gyar interkonnektor megépítése, amelyek kapa-

citás szempontjából együtt lefedik szinte a teljes 

magyar földgázimport mennyiségét és kapcsola-

tot jelentenek a nyugat-európai gázpiachoz; 

• (II) az észak-déli földgáz folyosó (North-south 

Interconnections) kiépítése, amihez a szlovák-

magyar és horvát-magyar gázösszekötetések 

tartoznak és ezek segítségével elérhetôk lesznek  

a tervezett lengyel, horvát, szlovén és észak-

olasz LNG terminálok, valamint idôvel a lengyel 

palagáz lelôhelyek, amennyiben az ezzel kap-

A földgáz kiszolgáltatottságunk csak regionális együttmûködés révén, 
a beszerzési utak diverzifikálásával csökkenthetô.

3.3 regionális KiteKintÉs

5. ábra: Az eu infrastruktúra fejlesztések fô területei
Forrás: európai Bizottság, DG eNer

13 energiainfrastruktúra-prioritások 2020-ig és azt követôen – Az integrált európai energiahálózat programterve (COm(2010) 677 végleges)
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csolatos klímavédelmi kockázatok (például a ki-

termeléshez kötôdô jelentôs metánszivárgás) ke-

zelése megoldódik és a kitermelés elindul;

• (III) a déli földgáz folyosó (southern Gas Corridor) 

projektjei elérhetôvé tennék a Kaszpi-térségbeli 

és közel-keleti földgázlelôhelyeket (Nabucco és 

AGrI), míg a Déli Áramlat alternatív útvonalat 

biztosítana az orosz földgáz beszerzéshez. 

A hazánkat is érintô uniós infrastruktúra-fejlesztések-

hez tartozik még a nyugat európai piacokkal kapcso-

latot teremtô villamosenergia-hálózat (Central-south-

eastern electricity Connections). 

magyarország számára a legfontosabb energetikai 

partner Oroszország. Oroszország tartósan a legfon-

tosabb importforrás marad, így a kiegyensúlyozott 

orosz–magyar partneri viszony az ellátásbiztonság 

nélkülözhetetlen eleme. A korábbi évek orosz-ukrán 

gázvitája több alkalommal okozott kellemetlenséget 

magyarország és az eu gázellátásában, egyúttal rá-

világított az egyoldalú energiaimport-függôség magas 

kockázatára. Az energiabiztonság azonban a válság 

óta kiemelt kérdéssé vált az eu-ban.

magyarországnak ezen felül szoros energetikai 

kapcsolatokra kell törekednie a tranzit szempontból 

jelentôs ukrajnával és Ausztriával, illetve a potenciá-

lis tranzit romániával, Olaszországgal, szlovéniával, 

szlovákiával, Lengyelországgal és Horvátországgal. 

magyarország stratégiai pozícióját erôsítheti a Viseg-

rádi országokkal (V4) való közös összefogás és a bal-

káni, elsôsorban a volt jugoszláv tagköztársaságok-

kal való szoros együttmûködés, tekintettel arra, hogy 

ezen országok gázellátása jelenleg teljesen (szerbia, 

Bosznia Hercegovina) csak magyarországon keresz-

tül valósítható meg. Az egész térség ellátásbiztonsá-

gához hozzájárulnak a magyarországi földgáztároló 

kapacitások és azok fejlesztései. A dél-kelet európai 

térségben az energetikai együttmûködés terén a leg-

fontosabb partner Horvátország lehet a jövôben. Ko-

rábban horvát–magyar megállapodás született a gáz-

vezetékek összekapcsolásáról is, ami lehetôvé teszi 

a horvát gáz importigények olcsóbb forrásból történô 

beszerzését és a késôbbiekben szlovén/olasz irányú 

jelentôs mennyiségû tranzit lebonyolítását is. 

A V4-ek az érdekegyeztetés zavaraiból és bizonyos 

érdekkonfliktusokból fakadóan eddig nem használták 

ki elég hatékonyan a hasonló geopolitikai helyzetbôl 

és az esetenkénti közös fellépésbôl fakadó gazdasá-

gi elônyöket. A közös energiapolitika és a regioná-

lis energiapiac kialakításának hiánya már eddig is 

számszerûsíthetô gazdasági károkban volt mérhetô, 

hiszen az elmaradt haszon is veszteségként fogható 

fel. energiapolitikai szempontból a közép-európai ré-

gió ütközôzóna az európai unió fô importforrásai és 

importáló régiói között és egyben tranzit szempontjá-

ból is megkerülhetetlen. 



30

Földgáz kiszolgáltatottságunkat részben enyhíti az értékes hazai földgáz 
infrastruktúra, beleértve a kereskedelmi és stratégiai tárolók meglétét. 

3.4 Hazai HelYzetKÉP 

3.4.1 Primer energia

A rendszerváltozás óta eltelt 20 évben a magyar gaz-

daság alapvetô szerkezeti változáson ment keresztül. 

ennek következménye az energia-intenzív iparágak 

gyors leépülése, az anyag- és energiafelhasználás 

1970-es évek szintjére történô visszaesése volt. Az 

elmúlt két évtized során bekövetkezett gazdasági 

szerkezetváltás a munkanélküliség drámai növeke-

désével, az országon belüli és a fejlett eu régiókhoz 

képesti szakadékok szélesedésével is járt. A társa-

dalom-, gazdaság- és energiapolitika kulcskérdése  

a kívánatos felzárkózás és az energiastratégia össz-

hangjának biztosítása. A szolgáltatási szektor hang-

súlyossá válásával a GDp folyamatos növekedése 

mellett a primerenergia-felhasználás 1990-1992 kö-

zött 17%-kal csökkent, majd 1992-2007 között átla-

gosan évi 0,5%-kal nôtt. 2009-ben a primerenergia- 

felhasználás, a gazdasági válság hatására az elôzô 

évhez képest 7,6%-kal csökkent, így elérte 1056 pJ 

értéket (a 2010. évi érték 1085 pJ). 

A primerenergia-igényesség, azaz a belföldi terme-

lés összértékére (a nominális GDp-re) vonatkozta-

tott primerenergia-igény magyarországon 2007-ben 

mintegy 2,4-szerese volt az európai unió átlagának, 

vásárlóerô paritásra átszámítva azonban csak 1,22 

ez az arány. A villamosenergia-igényesség – szintén 

vásárlóerô paritásra átszámítva – nálunk még kisebb 

is (97%-a), mint az eu átlaga. mindez azt jelenti, 

hogy magyarországra egyszerre jellemzô a nagyon 

alacsony fajlagos (egy fôre jutó) energiafelhasználás 

és a viszonylag magas energiaintenzitás. 

A primer energiahordozókat tekintve a hazai mélybá-

nyászati széntermelés leépülésével az energiahordo-

zó struktúra a növekvô földgázfelhasználás irányába 

változott. ennek következtében a fosszilis energia-

hordozók nettó importja – a gázimport erôteljes nö-

vekedése miatt – a közel változatlan energiafelhasz-

nálás mellett is jelentôsen növekedett 1990 és 2005 

között (6. ábra). A fosszilis energiahordozók része-

sedése a primer energiahordozók között 1990-ben 

80% (958 pJ), míg 2009-ben 75% (789 pJ) volt (7. 

ábra). Földgázimport igényünket 80%-ban Oroszor-

szágból fedezzük, gyakorlatilag egyetlen szállítási 

útvonalon keresztül (Testvériség gázvezeték), ami 

6. ábra: magyarország energia importfüggôsége
Forrás: energiaközpont Nonprofit Kft.
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ellátásbiztonsági szempontból kiszolgáltatott helyze-

tet teremt. A HAG vezeték összeköttetést biztosít az 

osztrák tranzitvezetéki csomóponttal, azonban szállí-

tási kapacitása egyelôre korlátozott, azonban kapaci-

tásának megduplázása tervben van. 

A földgázellátás biztonságát a kereskedelmi és stra-

tégiai készletezés is szavatolja, ami a megfelelô 

tároló kapacitás meglétét jelenti. Jelenleg a hazai 

tároló kapacitás nagysága – európában egyedülál-

ló módon – meghaladja az éves földgázfogyasztás 

felét (körülbelül 5,8 milliárd m3). „A földgáz bizton-

sági készletezésérôl szóló” 2006. évi XXVI. törvény 

elôírásai szerint a földgáz biztonsági készlet mértéke 

legalább 600 millió m3 és legfeljebb 1200 millió m3 

mobil földgázkészlet azzal, hogy a földgáz biztonsá-

gi készletet olyan tárolóban kell elhelyezni, amelynek 

kitárolási kapacitása napi 20 millió m3. A kôolaj- és 

a kôolajtermékek készletezése az IeA és az eu 

elôírásai szerint legalább 90 napos fogyasztásnak 

megfelelô mennyiségben történik. 

A megújuló energia részaránya a végsô energia-

felhasználáson belül 6,6% volt 2008-ban (az NCsT 

ütemterve szerint 2010-re 7,4%), ezzel az eu tag-

országok közt az alsó egyharmadban foglalunk 

helyet (2008-as eu-27 átlag: 10,3%), és a többi 

hasonló fejlettségû országtól is elmaradunk (Bulgá-

ria 9,4%, Csehország 7,2%, Lengyelország 7,9%, 

románia 20,4% illetve szlovákia 8,4%). A kü-

lönbség részben a környezô országok kedvezôbb 

és jobban kihasznált vízenergia potenciáljával és 

erdôsültségi mutatóival, másrészrôl azonban a ha-

zainál hatékonyabb szabályozó rendszerrel ma-

gyarázható. A 2009/28 eK irányelv14 alapján ennek  

a mutatónak hazánk esetében 2020-ra 13%-ot kell el-

érnie. ugyanez az irányelv egy ütemterv elôirányzatot 

is tartalmaz, amelynek az elsô állomása valószínûleg 

teljesül, mivel eszerint átlagosan a 2011 és 2012 kö-

zötti kétéves idôszakban 6,04%-ot kell elérnie a meg-

újuló energiafelhasználás arányának. A 2010 decem-

berében elfogadott magyarország megújuló energia 

Hasznosítási Cselekvési Terve az irányelvben meg-

határozottnál ambiciózusabb célokat tartalmaz: 

2012-re 7,4%-ot, 2020-ra pedig 14,65%-ot. A meg-

újuló energiaforrásokon belül magyarország földrajzi 

adottságainak figyelembevételével a biogén forrású 

energiatermelés (erdészetbôl és mezôgazdaságból 

származó biomassza, biogáz, agroüzemanyagok), 

a geotermikus és termálenergia, illetve hosszú tá-

von a napenergia a legfontosabbak. magyarország 

megújuló energiaforrások hasznosítása tekintetében 

eddig nem használta ki a rendelkezésre álló hazai 

potenciált. A magyar Tudományos Akadémia meg-

újuló energia Albizottsága által 2005-2006 folyamán 

végzett felmérés eredményei szerint az elméleti meg-

14 Az európai parlament és a Tanács 2009/28/eK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból elôállított energia támogatásáról, valamint a 

2001/77/eK és a 2003/30/eK irányelv módosításáról és azt követô hatályon kívül helyezésérôl 
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7. ábra: magyarország primerenergia-felhasználása
Forrás: energiaközpont Nonprofit Kft.
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újuló energia potenciál 2600-2700 pJ/év, ami sosem 

használható ki teljesen. A tényleges megvalósítható 

szintet a mûszakilag lehetséges, illetve a gazdasági-

lag megvalósítható potenciálok jellemzik. erre vonat-

kozóan azonban jelenleg nincs egyértelmû becslés, 

illetôleg ez a potenciál a technológiák fejlôdésével és 

terjedésével egyre növekszik. 

Az ország ásványi nyersanyagai természetes álla-

potukban az állam tulajdonában vannak. e kincsek 

hazánk természeti erôforrásainak és a nemzeti va-

gyonának részét képezik, nyilvántartásukat a magyar 

Bányászati és Földtani Hivatal végzi (1. táblázat).

magyarország energiaellátásában a szénbányászat 

egészen az 1960-as évekig meghatározó volt, onnan-

tól viszont csökken a kibányászott mennyiség. A ha-

zai szénvagyon eddiginél nagyobb mértékû felhasz-

nálása szükséges és támogatható, de ennek feltétele, 

a környezetvédelem követelményeinek teljesítése.

A földtani földgáz vagyon a makói lelôhellyel együtt 

3563 milliárd m3. Viszont ezzel az elôfordulással 

kapcsolatban még nincs technológiai megoldás a ki-

termelésre. Kizárólag a mûködô bányákat számítva,  

a kitermelhetô földgáz vagyon a 2008. január 1-i ál-

lapot szerint mindössze 56,6 milliárd m3, amely alap-

ján (az évi termeléssel elosztva) az ellátottság 21 év. 

Földgázból a legtöbbet Algyôn termelnek, azonban 

a legnagyobb földgázvagyon a makói-árok területén 

található. A makói mélyfekvésû (3-6 km) nem hagyo-

mányos földgázlelôhely feltárását a kanadai Falcon 

Oil and Gas Ltd. kezdte, majd késôbb kapcsolódott 

be a mol Nyrt. és az exxonmobil leányvállalata, az 

exxonmobil Kutatás és Termelés magyarország Kft.. 

mára csak a Falcon Oil maradt a korábbi konzorcium-

ból. Az 1567 négyzetkilométeres makói-medencében 

a korábbi felmérések, és nagy pontosságú becslé-

sek szerint a kitermelhetô ipari gázvagyon 2 milliárd 

hordó egyenértéknek felel meg, azaz 340 milliárd m3 

feletti vagyont képez. ennek az ipari vagyonnak a je-

lenlegi technológiai ismeretek alapján, évi ötven kút 

lefúrásával számolva a következô 30 év során mint-

egy 30%-a termelhetô ki. ez hosszú távon is fedezné 

a hazai szükségletek több mint harmadát (34,2%). 

A makói gázvagyon kitermelhetôségének technikai-

mûszaki feltételei jelenleg nem adottak, és még csak 

becslések sem állnak rendelkezésre, hogy mikor le-

het realitás. emellett a mecseki széntelepek jelentôs 

mennyiségû szénhez kötött metángázt tartalmaznak.

magyarország területén, Kôvágószôlôsön bányásztak 

uránércet, amelybôl helyben állították elô az urán-oxi-

dot, majd ebbôl az egykori szovjetunióban gyártottak 

fûtôelemeket. A bányát végül gazdasági okok miatt 1997-

ben zárták be, így a magyarországi uránércbányászat és 

ércfeldolgozás teljesen megszûnt. 2006-tól viszont a pia-

ci keresletnövekedés miatt intenzív uránérckutatás folyik 

a dél-dunántúli térségben (mecsek, Bátaszék, Dinnye-

berki és máriakéménd). A mecseki uránérc-elôfordulás  

a nemzetközi minôsítés szerint a nagyobbak közé tarto-

zik, de az érc fémtartalma átlagosan csak 1,2 kg/t körüli. 

Az elmúlt években az urán-oxid tonnánkénti ára 88-110 

dollár volt. Jelenlegi becslések szerint 154 dollár felett 

lenne nyereséges az érc kitermelése és dúsítása.

Nyersanyag
Földtani vagyon 

(2010)
Kitermelhetô 

vagyon (2010)
Termelés

(2008)
Termelés

(2009)

millió tonna
Kőolaj 209,4 18,4 0,81 0,80
Feketekőszén 1625,1 1915,5 - -
Barnakőszén 3198,0 2243,8 1,39 0,95
Lignit 5761,0 4356,3 8,04 8,03
Uránérc 26,8 26,8 - -

milliárd m3

Földgáz 3563,0 2392,9 2,88 3,12

1. táblázat – magyarország hagyományos energiahordozó vagyona
Forrás: magyar Bányászati és Földtani Hivatal
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magyarország villamosenergia-ellátásának forrásol-

dalát ellentmondásos helyzet jellemzi. A hazai villa-

mosenergia-rendszerben nagyobbrészt alap-terhelé-

ses üzemvitelre alkalmas egységek mûködnek, ezért 

a rendszer technikai eszközökkel egyre nehezebben 

szabályozható, különös tekintettel a völgyidôszaki le-

szabályozásra. Jelenleg az eredetileg nem erre a cél-

ra épített gazdaságtalan és elavult, fosszilis energia-

hordozót használó erômûvi blokkokkal szabályoznak. 

ezek a 200 mW teljesítményû blokkok biztosítják a vil-

lamosenergia-rendszerben a szekunder tartalékokat. 

A jelenlegi helyzetben pár éven belül bekövetkez-

het olyan szituáció, hogy a kapacitás kiesések nem 

lesznek kezelhetôk a tartalékok hiányában. A kiépülô 

egységes európai villamosenergia-piac megfelelô 

határkeresztezô kapacitásokkal, valamint a napi és 

napon belüli piacok összekapcsolásával segíthet  

a hazai ellátási zavarok kivédésében. 2010. december 

31-én a villamosenergia-rendszerben együttmûködô 

villamosenergiát termelô hazai erômûvek beépített 

kapacitása 9317 mW, a rendelkezésre álló telje-

sítmény értéke 8412,7 mW, amelybôl 3061,9 mW 

szabályozható, 5350,8 mW nem szabályozható volt.  

A 9317 mW-ból 20 nagyerômû biztosított 7895,9 

mW-ot, a további 1421,1 mW-ot pedig az 50 mW alat-

ti, döntôen gázmotoros, kisebb mértékben megújuló 

energiaforrással mûködô kiserômûvek adták. 

A fogyasztói oldalon a bruttó villamosenergia-felhasz-

nálás a válságot megelôzô két évtized alatt 21%-kal 

nôtt, míg 2008-tól kezdôdôen 2009-ig, a gazdasá-

gi válság hatására mintegy 6%-kal visszaesett az 

elôzô évekhez viszonyítva. 2010-ben azonban már 

újra 2-3%-os növekedés volt tapasztalható. A belföl-

di helyzet, a nagykereskedelmi piaci verseny hiánya 

nem kényszeríti a szereplôket folyamatos technoló-

giai fejlesztésekre, így a hazai erômûvek többsége 

elavult, primer energiahordozó felhasználásuk, kör-

nyezetszennyezésük, élômunka-igényük nagyobb az 

európai szintnél. meglévô széntüzelésû erômûveink 

még mindig jelentôs szerepet játszanak a villamos-

energia-termelésben, de tervezett élettartamukat 

3.4.2 villamos energia

A meghatározó atomenergia részarány mellett, fôképp elavult és ala-
csony hatásfokú erômûvi egységek látják el az igényeket. 

8. ábra: magyarország villamosenergia-termelése
Forrás: energiaközpont Nonprofit Kft.
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több évtizeddel meghaladó életkorúak, hatásfokuk és 

környezetvédelmi paramétereik, CO
2
-kibocsátásuk 

nem felel meg a mai követelményeknek. A korábbi 

idôszak kevésbé integrált nemzeti piacához illeszkedô 

erômûvi blokkok egység teljesítménye is elmarad  

a mai versenyképes szinttôl. ebbôl adódóan mind vál-

tozóköltségük, mind fix költségeik nagyobbak a mér-

tékadó értékeknél, így nemzetközi összehasonlítás-

ban néhány kivételtôl eltekintve (paksi Atomerômû, 

illetve az utóbbi két évtizedben épült gázturbinás 

blokkok) versenyképtelenek.

A paksi Atomerômû zrt. a magyar nemzetgazdaság-

ban, illetve a villamosenergia-termelésben meghatá-

rozó szerepet tölt be, 2009-ben annak 42%-át adta 

(8. ábra). A paksi Atomerômû hazánkban jelenleg és 

a tendenciákat tekintve is az energiaellátás legala-

csonyabb értékesítési áron (2009-ben 10,67 Ft/kWh) 

termelô egysége, hosszú távon a versenyképes árú 

villamosenergia-ellátás biztosításának és a CO
2
 kibo-

csátás csökkentésének hatékony eszköze. 

A paksi Atomerômû biztonsági rendszerét és 

mûködését rendszeresen ellenôrzik a hazai és nem-

zetközi szervezetek, mint például az atomerômûveket 

mûködtetôk világszövetsége, ami 2005-ben tartott 

helyszíni ellenôrzést pakson, és most folynak az 

elôkészületek a következô, 2012-es ellenôrzésre. 

ma nemzetközi viszonylatban is az egyik legbizton-

ságosabb erômûnek számít a paksi Atomerômû, 

köszönhetôen az 1990-es években végrehajtott 

biztonságnövelô fejlesztéseknek, amelyek jelentôs 

mértékben javították a létesítmény biztonságos üze-

meltetésének feltételeit. elengedhetetlen a japán 

Fukushima Daiichi atomerômûvi telephelyen tör-

tént atomerômû-baleset tudományos igényû, min-

den részletre kiterjedô vizsgálatának a tanulságait 

levonni, és azt minden atomerômûvet üzemeltetô 

országnak a saját atomerômûveire vonatkozóan fel-

használni – az eddigi gyakorlatnak megfelelôen – az 

atomerômûvek biztonságának növelése érdekében. 

Az Országgyûlés 2005-ben tudomásul vette a pak-

si Atomerômû üzemidejének (azaz 30 évnek) a 20 

évvel történô meghosszabbításáról – mint az ország 

hosszú távú biztonságos villamosenergia-ellátásá-

hoz szükséges megoldásról – szóló tájékoztatást. 

emellett a 25/2009. (IV. 2.) OGY határozat értelmé-

ben, az Országgyûlés elôzetes, elvi hozzájárulását 

adott ahhoz, hogy a paksi Atomerômû telephelyén új 

blokk(ok) létesítésének elôkészítését szolgáló tevé-

kenység megkezdôdhessen. 

2009-ben a villamosenergia-termelés 8%-a szárma-

zott megújuló forrásból, aminek 68,5%-a biomassza 

eredetû. ebben jelentôs részt képvisel a tûzifa szén-

nel való együttégetése rossz hatékonyságú, elavult 

erômûvekben, amelyek kiváltása fenntarthatósági 

és energiahatékonysági szempontok alapján is in-

dokolt. A megújuló villamosenergia-termelésen belül  

a szélerômûvek részesedése 13,4%, a vízerômûveké 

9,7%, a biogázé 2,2%, a kommunális hulladék eredetû 

energiatermelés pedig 6,2%. Jelenleg a megújuló 

energiaforrások térnyerésének legnagyobb akadálya 

a kötelezô átvételi rendszer aránytalan támogatási 

viszonyai, a villamosenergia-hálózat nem megfelelô 

valós idejû szabályozhatósága, valamint a sok ható-

ságot érintô bürokratikus és nem összehangolt enge-

délyezési rendszer.
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3.4.3 HŐenergia

Az épületek rossz állapota miatt pazarló a felhasználás.

ma a magyarországon felhasznált összes energia 

40%-át az épületeinkben használjuk el, melynek 

mintegy kétharmada a fûtést és hûtést szolgálja.  

A megközelítôleg 4,3 millió lakást kitevô állomány 

70%-a nem felel meg a korszerû funkcionális mûszaki, 

illetve hôtechnikai követelményeknek, az arány a köz-

épületek esetében is hasonló (2. táblázat).

magyarország az eu 27 országából az eu átlagához 

viszonyított, az éghajlati különbségekkel korrigált la-

kossági energiafogyasztás tekintetében a tíz legma-

gasabb között van (a 2000-2007 közötti 220 kWh/m2/

év európai átlaghoz képest a magyar lakossági átlag-

érték 247 kWh/m2/év)15. Az elmúlt évek során végre-

hajtott lakossági energiahatékonysági programoknak 

köszönhetôen a helyzet javuló tendenciát mutat, pon-

tos adatok azonban nem állnak rendelkezésre, mivel 

nincs kiépült monitoring rendszer a megvalósult beru-

házások hatásának nyomon követésére.

A háztartások energiafelhasználásának közelítôleg 

80%-a a hôcélú felhasználás (fûtés, használati 

melegvíz illetve fôzés), amely nagyrészt vezetékes 

földgázzal üzemelô egyéni fûtôkészülékekkel, tûzifa 

használaton, illetve közösségi távhô rendszereken 

keresztül kerül kielégítésre (9. ábra). A téli, nagyrészt 

fûtési célú földgáz felhasználás nagyon magas ará-

nya sajátságos szabályozási, tartalékolási, kapacitás 

lekötési és ezeken keresztül ellátásbiztonsági kérdé-

sek elé állítja a magyar energiaipart, valamint a gaz-

dasági diplomáciát is. ezen a helyzeten jelentôsen 

javíthatna egy hatékony és sok háztartásra kiterjedô 

energiatakarékosságot célzó épület-szigetelési és 

hatékonyság javítási program, kiegészítve a meg-

újuló forrásokra való áttérés kellô ösztönzésével.  

Családi ház Panel Középületek Új építés

átlagos alapterület (m2/lakás) 90 55 1200 80

átlagos fajlagos hôenergia-felhasználás 
(kWh/m2/év)

320 200 340 100

2. táblázat: magyar épületállomány becsült referencia értékei
Forrás: magyar Építôanyagipari szövetség, KÉK munkacsoport

9. ábra: magyarországi háztartások energia felhasználása energiahordozónként
Forrás: energiaközpont Nonprofit Kft.

15european Climate Found – egy nagyszabású, energia-megtakarítást célzó, komplex épületfelújítási program hatása a foglalkoztatásra magyarországon, 2010
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A jelenlegi finanszírozási és technológiai gyakorlat 

mellett az épületenergetikai felújítási programok sok-

szor csak 10-40%-os energia megtakarítást eredmé-

nyeznek, a ma elérhetô 85%-kal szemben. mivel egy 

ilyen felújított épület további komplex renoválása gaz-

daságtalanság, a magas költségek és egyéb nehéz-

ségek miatt évtizedekig ki van zárva, ezek a jelenlegi 

szuboptimális felújítások „bezárhatják” magyarorszá-

got egy még mindig magas energiafelhasználású és 

CO
2
 kibocsátású pályára. mindezt mérlegelni kell az 

épületenergetikai programok tervezésekor. Gazdaság-

politikai döntés, hogy kétszer annyi fogyasztó számlá-

ját csökkentsük-e 40%-kal, vagy feleannyiét 80%-kal.

A végfelhasználáson belül a távhô aránya az 1990-es 

12%-ról 2007-re 8%-ra csökkent. Jelenleg az ország 

lakásállományának 15%-a kapcsolódik a távhô rend-

szerhez, amelynek döntô többsége (650 000 lakás) 

ipari technológiával épült. A lakossági használat mellett 

a szolgáltatott távhô körülbelül 12%-át közületek, 25%-

át ipari fogyasztók hasznosítják. A geotermikus energi-

ával fûtött lakások száma 6 000-re tehetô. A lakossági 

energiafelhasználásban a megújuló energia tényleges 

részarányát nehéz pontosan meghatározni, a tûzifa 

egyéni, nem nyomon követhetô beszerzése miatt. 

Hazánkban az összes kôolaj felhasználás 68%-a 

volt közlekedési célú 2009-ben. A közlekedés kôolaj 

intenzitásából fakadóan a szektor üvegházhatá-

sú gáz kibocsátása magas. Hazánk viszonylatában  

a közlekedésbôl származó CO
2
 kibocsátás a teljes 

mennyiség 23,1%-a volt 2007-ben. 

Az európai Bizottság becslése szerint a közlekedés 

által okozott CO
2
 emisszió 1990 és 2008 között 24%-

kal nôtt, ami az unió összes üvegházhatást okozó 

gáz-kibocsátásának 19,5%-át adta. Az európai Bi-

zottság Fehér Könyve16 szerint a közlekedési szek-

tor CO
2
 kibocsátásait az 1990-es szint 50–70%-a alá 

kell csökkenteni, amennyiben az eu tartani szeretné 

a 2050-re kitûzött klímaváltozási céljait. ennek eléré-

se érdekében cél a közlekedési szektor bevonása  

a kibocsátás kereskedelembe, ami egyúttal növelheti 

a CO
2
 semleges üzemanyagok versenyképességét.

A szektoron belül a gépjármû forgalom a fô kibocsá-

tó – megközelítôleg a szektor kibocsátásának kéthar-

madáért felelôs. ez az arány annak ellenére fennáll, 

hogy az ezer fôre jutó személygépkocsik száma ha-

zánkban (2009: 300 db) még jelenleg is jóval elma-

rad az eu-27 átlagától (2009: 473 db). A belsô égésû 

motorok hatékonyság és kibocsátás szempontjából 

jelentôs fejlôdésen mentek keresztül, azonban ez 

nem fejt ki jelentôs hatást a hazai kibocsátásra. en-

nek két oka van: egyrészt a hazai jármûpark átlagélet-

kora meghaladja a 10 évet, másrészt a gépjármûvek 

száma fokozatosan közelíti a nyugat-európai szintet.

Az áruszállításban a közlekedési munkamegosztás 

(modal split) kedvezôtlenül alakult energiahatékony-

ság szempontjából az elmúlt évtizedekben (10. ábra). 

A környezetszennyezôbb és fajlagosan több energiát 

használó közúti szállítás súlya jelentôsen nôtt a vasúti 

szállításhoz képest, annak nagyobb rugalmassága és 

gyorsasága, a változó szállítási volumenekhez való 

képessége miatt. ezzel magyarázható, hogy a köz-

úti áruszállítások volumene 2009-re túllépte a 35 000 

millió tonnakilométert, ami 80%-kal haladja meg az 

1990-es, 20 000 millió tonnakilométeres szintet. ez 

azonban nem tartalmazza a hazánkon áthaladó köz-

Növekvô motorizáció, a teherszállítás eltolódása az energia intenzív 
és szennyezô közúti szállítás felé.

3.4.4 KözleKedÉs

16 Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erôforrás-hatékony közlekedési rendszer felé – 

COm(2011) 144 végleges
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úti áruszállítási mennyiséget. A vasúti tonnakilométer 

mutató az 1990-es szint 60%-án látszik stabilizálódni, 

míg a belvízi szállítás tonnakilométer mutatója mér-

sékelten növekszik, de még így is elmarad az 1995-

ös csúcsévhez képest.

részben ennek az eltolódásnak, részben a gázolaj 

üzemû jármûvek növekvô számának a vonzata, hogy 

1992-hez képest jelentôsen, a teljes kiskereskedelmi 

fogyasztást jól reprezentáló magyar Ásványolaj szö-

vetség (mÁsz) tagvállalatainak üzemanyag értéke-

sítésén belül 332 millió literrôl 2009-re 1 696 millió 

literre nôtt a gázolajfogyasztás. Gyakorlatilag ez adta 

a teljes kiskereskedelmi üzemanyag fogyasztás nö-

vekményt, mivel a benzin értékesítés 1 400 és 1 700 

millió liter között ingadozott (3. táblázat). 

A 3. táblázat alapján az üzemanyag-forgalom eddigi 

csúcsértékét 2009-ben érte el, amikor 3 268 millió li-

ter volt az éves fogyasztás. 2010. elsô 9 hónapjának 

adatai szerint ez az érték 9,8%-kal csökkent a tavalyi 

év azonos idôszakához képest. A közúti forgalomban 

elhasznált autógáz (pB) mennyisége 2,5-3 ezer tonna 

volt 2009-ben a szakértôk becslése szerint. Hivatalo-

san magyarországon eddig 50 ezer autót alakítottak 

át LpG-gáz meghajtásra.

Az agroüzemanyagok szintje a hazai közlekedés-

ben az európai átlagnak megfelelôen alakult, jelen-

leg 4,2% az energiatartalom alapján. A bekeverésen 

felül jellemzô még – igaz mindössze az eladott ben-

zin mennyiség mintegy 0,25%-át tette ki 2009-ben – 

a bioetanol kereskedelme, e85 üzemanyag (70-85% 

bioetanol) formájában. 2008-ban az e85 fogyasz-

tás közelítôleg 1,8 millió litert tett ki, amihez képest  

a 2009. évi 3,9 millió liter több mint 200%-os növe-

kedést jelent. Az eu által elôírt bekeverési arányhoz 

szükséges etanol mennyiséget importból, viszont az 

e85 igényt hazai termelésbôl fedezzük, a szüksé-

ges etanolt kukoricából állítjuk elô elsô generációs 

technológiával. Az e85 ilyen nagyarányú térnyerését 

etanol tartalmának jövedéki adómentessége biztosí-

totta. A 2011-es változtatás következtében azonban 

az etanol a ráterhelt jövedéki adó nagysága miatt (50 

Ft/l) az e85 közelítôleg a 390-400 Ft/l benzinárral ver-

senyképes, ami a valószínûleg a fogyasztás vissza-

esését és a hazai piac beszûkülését vonja magával.

A közlekedés energiafelhasználásának, környezeti 

terhelésének és ÜHG kibocsátásának csökkentésé-

ben megkerülhetetlen a vasút szerepe. Azonos telje-

sítményhez egy utaskilométerre vonatkoztatva a vas-

10. ábra: magyarországi áruszállítás megoszlása
Forrás: energiaközpont Nonprofit Kft.

3. táblázat: magyarországi kiskereskedelmi üzemanyag értékesítése a mÁsz tagvállalatai által, millió liter
Forrás: mÁsz 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Benzin 1604,7 1642,5 1692,7 1663,3 1616,8 1572,8 1647,0 1664,4 1612,6 1571,4

Gázolaj 1035,5 1090,9 1141,4 1158,1 1178,5 1272,9 1480,0 1574,2 1643,6 1696,3
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út energiaigénye a negyede a személygépkocsiénak 

és kevesebb, mint tizenkettede a légiközlekedésének. 

Áruszállítás szempontjából ugyanez a mutató tonna-

kilométerre számítva a tehergépjármûének a hatoda, 

viszont a hajózásénak kétszerese. Az externáliák 

– ideértve a balesetet, a levegôszennyezést, a ter-

mészet- és tájvédelmet és a zajártalmat – költségki-

hatásának meghatározásánál szintén a vasúti közle-

kedés a legkedvezôbb alternatíva. Globális léptékben  

a kötött pályás közlekedés újbóli térnyerése figyelhetô 

meg a gyorsvasutak megjelenésével.

A hazai vasúti közlekedés energia felhasználásának 

63%-át villamos energia, maradék részét olajtermé-

kek adták 2008-ban. ez utóbbi energiafelhasználással 

viszont csak a szállítási teljesítmények 10%-a valósul 

meg. Jelenleg az összesen 7 718 km hosszúságú vas-

úti hálózat 35%-a villamosított, ami lényegesen elma-

rad az eu-27 pályarendszerének 52%-os értékétôl.  

A vasúti utazás komfortját nagyban rontja, hogy a há-

lózat kis része alkalmas 160 km/ó-t elérô sebességû 

közlekedésre. Összességében megállapítható, hogy 

a magyar vasút jelentôs lemaradásban van a fejlett 

államokhoz képest, holott a kötött pályás közlekedés 

az energiafelhasználás, a környezetvédelem, illetve az 

egyéb külsô költségek tekintetében is a legelônyösebb 

közlekedési mód a vízi szállítást követôen.
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4 PillÉreK

„Olyan sokrétû mezôgazdaság, környezet- és 
tájgazdálkodás megteremtése a cél, amely úgy 
állít elô értékes, a természetet a lehetô legkevés-
bé terhelô, egészséges és biztonságos élelmi-
szereket, valamint helyi energiákat és különféle 
nyersanyagokat, hogy közben megôrzi talajain-
kat, ivóvízkészleteinket, az élôvilágot, természeti 
értékeinket.”

(2010, Nemzeti Együttmûködés Programja)



40

Az energiastratégiának irányt kell mutatnia a jelenle-

gi energetikai kihívások megoldására. A problémák 

– ha jól kezeljük ôket – a holnap lehetôségeivé vál-

nak, nemcsak az energetikai szektor, hanem az egész 

nemzetgazdaság és társadalom számára.

A globális klímavédelmi kihívások, illetve a hosszú tá-

von világviszonylatban csökkenô fosszilis energiatar-

talékok, és az értük folyó verseny tükrében a hosszú 

távú magyar energiastratégia alapvetô céljai – össz-

hangban az európai uniós elvekkel – az alábbiak:

• Energia ellátásbiztonság: Hazánk földrajzi adott-

ságaiból és a hagyományos energiahordozók ver-

senyképesen kitermelhetô készleteinek hiányából fa-

kadóan az ellátásbiztonság hosszú távú fenntartása 

elsôbbséget élvezô cél. magyarország az energiastra-

tégia idôtávjában várhatóan folytonos energiaimportra 

lesz utalva, ami kellôen diverzifikált beszerzési útvo-

nalak és beszerzési források esetén nem jelentene 

nagy kockázatot. Hazánk azonban a hagyományos 

energiahordozó (elsôsorban földgáz) ellátás szem-

pontjából – a középtávon elérhetô források és tranzit 

útvonalak miatt – kiszolgáltatott helyzetben van. Az 

ellátásbiztonság növelésének leghatékonyabb és leg-

eredményesebb, rövidtávon is megvalósítható módja 

a fogyasztás csökkentése, az energiatakarékosság és 

az energiahatékonyság prioritásként való kezelése. 

emellett azonban folytatni szükséges a több forrás-

ból és alternatív útvonalakon végbemenô földgázbe-

szerzés biztosítását, valamint a meglévô infrastruktú-

ra folyamatos karbantartását is. Az, hogy a magyar 

energiapolitika nincs kényszerpályán, a még mindig 

jelentôs szénhidrogén, barnaszén és lignit tartalékok-

nak, a hazai villamosenergia-termelés 42%-át fedezô 

paksi Atomerômûnek, a jelentôs megújuló energia 

potenciálunknak és a nemzetközi mércével mérten is 

kiemelkedô kereskedelmi és stratégiai földgáztárolási 

kapacitásunknak köszönhetô. A lignit hasznosítás kér-

désében azonban az eu klímapolitikai irányai (a CO
2
 

kibocsátás tervezett drasztikus csökkentése), míg a ha-

zai nem konvencionális földgázkészlet (például a 340 

milliárd m3-es mélyfekvésû makói gázlelôhely) kiterme-

lésének jövôbeni versenyképessége szab határokat. 

egy esetleges krízishelyzetre való tekintettel célszerû 

a hazai ásványvagyon kitermelési lehetôségeinek, az 

infrastruktúrának illetve a fejlesztésnek a fenntartása.

• Versenyképesség növelése: A hazai gazdaság 

hosszú távú versenyképességét az energia szektor  

a következôkkel tudja elôsegíteni: 

• az európai unió egységes belsô energiapiacába 

történô integrálódás és az ott kialakuló árak; 

• a hangsúlyossá váló új ágazatok, különös tekintettel 

a megújuló energiaforrások hasznosításra, illetve az 

energiahatékonyság javítására és az azokhoz kap-

csolódó a kutatás-fejlesztési tevékenységek;

• a hazai készletek és erôforrások megfelelô kezelé-

se. Az ásványi kincsek (fôleg a szén és urán kész-

letek), illetve a geotermikus potenciál nemzeti kincs, 

ezért hazai alkalmazásuk és fejlesztésük, valamint 

részben stratégia készletként való kezelésük indo-

kolt. A mezôgazdasági termelésben nem haszno-

sítható területek erdôsítése illetve energetikai célú 

ültetvények telepítése – a fenntarthatósági kritéri-

umok fokozott figyelembevétele mellett – környe-

zetvédelmi és társadalmi szempontból is hasznos 

földhasznosítási alternatívát jelent, ami egyben helyi 

energiahordozó termelésre, így az energiaszegény-

ség mérséklésére is lehetôséget nyújt – az egyéb 

célra hasznosítható megújuló nyersanyagok mellett.

A lokális adottságok kihasználása, különösen a bio-

massza termékláncon alapuló zöld áruk és technológi-

ák exportja a magyar gazdaság teljesítményét növelhe-

ti, amennyiben megfelelô képzési, ipari és innovációs 

tudásbázis kerül kiépítésre. Az állam leglényegesebb 

szerepe a gazdaság, különös tekintettel a kkv-k ver-

senyképességének növelésében a vonzó befektetôi 

környezet biztosítása. ez többek között hosszú távú, 

stabil és hatékony jogi, illetve adminisztratív szabály-

zással, az ügyintézés egyszerûsítésével és gyorsítá-

sával, valamint az infrastruktúrák fenntartásával, fej-

lesztésével és hozzáférhetôségével valósítható meg. 

energetikai szempontból a versenyképesség azt jelen-

ti, hogy a gazdaság szereplôi magyarországon a szük-

séges energiához nagy biztonsággal és elsôsorban  

a földgáz tekintetében elfogadható – az európai unió 

árszintjét nem meghaladó áron jutnak hozzá. Az ener-
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giaszektoron belüli versenynek tehát a gazdaság szá-

mára elfogadható költségszintet kell eredményeznie. 

Az energiaszektor és energiafogyasztók számára az 

üzleti feltételeket a nemzeti, regionális, valamint né-

hány éven belül az egységes uniós piacokon folyó 

verseny fogja meghatározni, amihez nélkülözhetetlen 

a verseny élénkítését támogató hazai szabályozási 

környezet. A verseny emellett a fogyasztói tudatosság 

növekedéséhez vezet és rákényszeríti az energiapiaci 

szereplôket a hatékonyabb mûködésre. Az egységes 

piacon kialakuló nagykereskedelmi energiaárak mel-

lett – mivel ezek csak egy részét adják a számlákon 

megjelenô értéknek – fontos a szabályozott hálózat-

hozzáférési díjak mértéke. ezeknek az árszabályozá-

si módszereknek és díjaknak olyan mértékûnek kell 

lennie, hogy ösztönözzön a hálózatok fejlesztésére, 

az intelligens mérési módszerek elterjesztésére és ha-

tékonyság növelésére. Az energiapolitika célja, hogy 

átlátható, megkülönböztetés-mentes feltételeket te-

remtsen a hazai szereplôk illetve fogyasztók számá-

ra. Olyan energiapolitikai struktúra szükséges, ami 

lehetôvé teszi a társadalom és a gazdaság magas 

szintû energetikai szolgáltatásokkal való ellátását.

• Fenntarthatóság: A környezet és fejlôdés ügyének 

összekapcsolásával biztosítható a folytonos szociális 

jólét, a jövô generációk igényeinek kielégítése, va-

lamint természeti, társadalmi és kulturális értékeink 

megôrzése. ennek értelmében a fenntartható ener-

giagazdálkodásnak meg kell teremtenie környezeti 

(erôforrás hatékony, klíma semleges), társadalmi (biz-

tonságos, elérhetô, egészségre nem ártalmas) és gaz-

dasági (költséghatékony) dimenziók közötti összhan-

got. Alapja az energiafogyasztás mérséklése, valamint 

a szükséges energia elôállítása és szállítása a leghaté-

konyabb módon, lehetôség szerint megújuló forrásból 

szigorú feltételek mellett. A megvalósításhoz szüksé-

ges a fogyasztói szokások kritikus felülvizsgálata is, és 

szemléletformálással való megváltoztatása. ezekkel  

a törekvésekkel elérhetô lehet egy hosszú távon fenn-

tarthatóságot, és egyben jólétet is biztosító életszín-

vonal megteremtése. eszköz szinten ehhez többek 

között elengedhetetlen az alacsony CO
2
 kibocsátású 

technológiák támogatása, az intelligens hálózatok és 

mérôk elterjedésének ösztönzése, az életképes zöld 

innovációk mielôbbi alkalmazásának támogatása, 

valamint széleskörû szemléletformálási programok 

elindítása a jövô- és környezettudatos társadalom ki-

alakítása érdekében. A fosszilis energiahordozók ará-

nyának fokozatos csökkentésével a környezeti terhelés 

is mérsékelhetô, aminek következtében az életminôség 

javul. A fenntartható energiagazdálkodás kialakulá-

sát elôsegíti az energiatermelési-módokkal, különösen 

fosszilis energiahordozók használatával kapcsolatos 

külsô költségek (externáliák) számszerûsítése (pél-

dául üvegházhatású gázok kibocsátásának kereske-

delme). A külsô költségek számszerûsítése, és ezáltal  

a különbözô energiatermelési-módok reális összeha-

sonlítása érdekében életciklus szemléletû költségelem-

zésekben kell értékelni a technológiákat. A feltételesen 

megújuló energiaforrások (biomassza és geotermikus 

energia) hasznosításának területén szükséges környe-

zeti szempontok fokozott figyelembevétele és fenntart-

hatósági kritériumok alkalmazása, amelyek kiemelten 

kezelik a vízgazdálkodási és talajvédelmi kérdéseket.

ezeket a célokat a hazai gazdaság és társadalom 

nyújtotta keretben, a természeti, a szociális és a geo-

politikai adottságok minél nagyobb fokú kihasználása 

mellett optimális ráfordítás-haszon arányban kell érvé-

nyesíteni (11. ábra). Az energiapolitika az iparpolitika és 

fejlesztés szerves része. A célok megvalósítása ezért 

szorosan kapcsolódik a gazdaság további területeihez, 

azok fejlesztési koncepcióit, illetve az energetika azokra 

gyakorolt hatását mindenképpen figyelembe kell venni. 

A négy legfontosabb kapcsolódó horizontális területtel 

(vidékfejlesztés, oktatás, képzés és foglalkoztatás, kör-

nyezet- és természetvédelem, illetve társadalmi és szo-

ciális szempontok) külön fejezetben foglalkozunk.

A célok azonban jellegükbôl fakadóan nem teljesül-

hetnek egyidejûleg. A versenyképesség rövid távú 

maximalizálása a források túlfogyasztását és a kör-

nyezet túlterhelését eredményezheti, ezért a rövid 

és hosszabb távú versenyképesség közti ellentétek 

kiegyensúlyozására kell helyezni a hangsúlyt. A biz-

tonságos ellátásra való túlzó törekvés szintén a ver-

senyképesség és a fenntarthatóság rovására mehet. 

A célok közötti ellentmondások az alábbi eszközök 
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megfelelô súlyú alkalmazásával oldhatók fel. Azt, hogy 

ezek az eszközök milyen mértékben járulnak hozzá  

a célok eléréséhez, illetve a jelenlegi gyakorlat alapján 

milyen akadályok vannak alkalmazásuk elôtt, sWOT 

elemzés formájában mutatjuk be. A kiemelt öt eszköz 

részletes szerepe a Jövôkép 2030 fejezetben, négy 

vertikum szerinti bontásban, illetve az Állam szerepe 

fejezetben kerül ismertetésre.

• Energiahatékonyság és energiatakarékosság: Az 

energiafogyasztás szinten tartásának, vagy akár csök-

kentésének leghatékonyabb módja a veszteségek mi-

nimalizálása, illetve az energia el nem-fogyasztása. Az 

energiahatékonyság legalacsonyabb költséggel és leg-

nagyobb társadalmi, illetve éghajlatvédelmi haszonnal 

az épületenergetikai felújítások terén javítható. egy teljes 

termékláncot átfogó energiahatékonysági program meg-

valósítása lehetôséget biztosít a növekvô, fôként a fûtési 

energiaigények mérséklésére és a lakosság terheinek 

egyidejû csökkentésére. A villamosenergia-fogyasztás 

terén a háztartások jövôben várható magasabb szintû 

háztartási készülék ellátottsága miatt jelentôs megtaka-

rítással nem számolhatunk. Nehéz elôre látni az új IT, 

kommunikációs és médiatermékek megjelenését, ame-

lyek az utóbbi években jelentôs növekedésnek indultak, 

másrészt ezek áramfogyasztását nehezebb hatékonyan 

csökkenteni a termékek diverzitása, az energiafelhasz-

nálásuk vásárlási döntésben való alacsony prioritása 

és egyéb okok miatt. ezek alapján a háztartási és köz-

épületi áramfelhasználás jelentôs növekedésére lehet 

számítani, ami közpolitikákkal és egyéb intézkedések-

kel valószínûleg csak csekély mértékben csökkenthetô. 

ezért az energiatakarékos életmód elterjedéséhez  

a szemléletformálás nélkülözhetetlen eszköz.

• Megújuló energiaforrások: magyarország európai 

viszonylatban viszonylag jó, azonban nem megfelelô 

módon kihasznált megújuló energia potenciállal ren-

delkezik a biomassza, biogáz, geotermikus- és nap-

energia hasznosítás területén. ezen túlmenôen a víz-

energia és hulladékok energetikai célú hasznosítása 

területén is vannak tartalékok. A felhasználásban a de-

centralizált alkalmazások elterjesztésére, és az ahhoz 

szükséges ösztönzô feltételek biztosítására kell hang-

súlyt helyezni, amelynek során a megújuló energia ré-

szesedését legalább a nemzetközi kötelezettségeknek 

megfelelô arányban kell növelni. Az egyes energiafor-

rások elterjesztésének ösztönzése során figyelembe 

kell venni az energiaátalakítási terméklánc mentén 

az eredô hatásfokot, ami a jelentôs hazai potenciállal 

11. ábra: Az energiastratégia pillérei
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Belsô tényezôk

Erôsségek
Teljes ellátási láncot átfogó 
komplex program; munkahelyte-
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Gyengeségek
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monitoring hiánya

Peremfeltételek
Lehetôségek
energiahatékonyság kiemelt 
szerepe az eu-ban

Kockázatok
megfelelô finanszírozási források 
és formák hiánya
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rendelkezô biogén energiahordozók esetében a helyi 

hôfelhasználáson alapuló energiatermelést helyezi 

elôtérbe. A megújuló energiaforrások bevonása az 

egyéni hôellátásba, például hôszivattyúk alkalmazásá-

val csökkenti a földgáz igényt is. 

· Atomenergia: Az atomenergia alkalmazása az 

energia-ellátásbiztonság fenntartásához, illetve – ala-

csony termelési költsége által – a nemzetgazdaság 

versenyképességéhez jelentôsen hozzájárul. A paksi 

Atomerômû jelenleg is kétéves fûtôelem tartalékkal ren-

delkezik. Az energiatartalomra vetített üzemanyagkölt-

ség nukleáris üzemanyag esetében ma sokkal kisebb, 

mint a fosszilis üzemanyagoknál. A nukleáris fûtôelem 

költsége – beleértve az uránkitermelést, a dúsítást és 

a fûtôelemgyártást – a villamosenergia-termelés költ-

ségének mintegy 10-15%-át teszi ki. Az alacsony vil-

lamosenergia-termelés egységköltsége kompenzálja 

az atomerômûvek magas beruházási költségét. Az 

atomerômû közel emisszó-mentes villamosenergia-

termelô, ezáltal gazdaságos és hatékony eszköze  

a környezet- és klímavédelmi célok elérésének. A je-

lenlegi kapacitás új blokkokkal való helyettesítését és 

esetleges bôvítésének szükségességét támasztja alá 

a meglévô elavult erômûpark kiváltása, a várhatóan 

évente átlagosan 1,5%-os villamosenergia-igénynöve-

kedés, a közlekedés illetve fûtés/hûtés kívánatos elekt-

rifikációja miatt növekvô villamosenergia-igények ki-

elégítése, valamint az importlehetôségeink szûkülése. 

A fûtés/hûtés elektrifikációja a magas hatékonyságú 

(COp>3) hôszivattyúk, valamint a klimatizálási igények 

terjedésével magyarázható. egy új nukleáris beruházás 

azonban jelentôs elôkészítô munkát igényel és garanciát 

a szigorú elôírásoknak megfelelô biztonságos üzemelte-

tésre. Az új atomerômûvi blokk(ok) létesítésével kapcso-

latban a társadalom részletes tájékoztatása szükséges a 

minél nagyobb társadalmi elfogadottság érdekében. ezért 

az energiastratégia mellékletében olyan forgatókönyveket 

is elemeztünk, amelyek nem számolnak az atomenergia 

jelenlegi részesedésének növelésével, sôt atomenergia 

nélkül képzelik el a hazai energiaellátás jövôjét.

• Regionális infrastruktúra platform: A szomszé-

dos országokkal való együttmûködés (különösen az 

Észak-Dél magasszintû Csoport, a V4 és a V4+ ke-

retében) célja az árstabilitás, a forrásdiverzifikáció, az 

ellátásbiztonság és a hálózati szabályozó kapacitás 

növelése. A szomszédos országok hálózatainak és 

piaci-kereskedelmi rendszereinek integrációja révén 

lehetôvé válik a regionális infrastruktúra platform lét-

rehozása, és ezen keresztül az árverseny kialakítása.  

A jelenlegi nemzeti piacméretek és termelési struktú-

Megújuló energiaforrások Segítik a célok elérését Gátolják a célok elérését

Belsô tényezôk
Erôsségek
munkahelyteremtés; import 
csökkentés; hazai innováció

Gyengeségek
Bonyolult jogi háttér; meglévô há-
lózat adaptációja; fosszilis energia-
hordozók felhasználásának jelentôs 
támogatása, 

Peremfeltételek

Lehetôségek
Jó hazai potenciál; szigorodó 
klímapolitika; kibocsátás csökken-
tési célok; technológiai fejlôdés; 
eu-s és kiotói mechanizmusból 
származó források

Kockázatok
megfelelô finanszírozási forrá-
sok és formák hiánya; fosszilis 
energiahordozók tényleges ára 
(externáliák)

Atomenergia Segítik a célok elérését Gátolják a célok elérését

Belsô tényezôk

Erôsségek
Nagy részarány, meglévô hát-
tér; energiaimport csökkentés, 
dekarbonizációs célok elérése, 
ellátásbiztonság növelése 

Gyengeségek
Társadalmi elfogadottság; eset-
leges veszélyérzet; magas beru-
házási igény és hosszú telepítési 
folyamat

Peremfeltételek

Lehetôségek
Negyedik generációs technológia 
megjelenése; kibocsátási célok 
teljesítése

Kockázatok
Kiégett fûtôelemek kezelése, szál-
lítása és exportja; fokozott veszély 
katasztrófa esetén
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rák ugyanis korlátozzák a tényleges forrásoldali, nagy-

kereskedelmi verseny kialakulását. A platform ener-

getikai vonatkozásában magába foglalja a földgáz-, 

kôolaj- és villamosenergia-rendszerek régiós integrá-

cióját, valamint értelmezése kiterjeszthetô a vasúti és 

közúti közlekedésre is, többek között gyorsvasút háló-

zatok fejlesztésével és menetrendek optimalizálásával.  

A régióban az atomenergia és megújuló energia-

források részaránya valószínûleg növekedni fog, 

ami szorosabb együttmûködést tesz szükségessé 

rendszerirányítási és energiatárolási területeken. ez  

a régió megújuló energiaforrásainak (illetve szivaty-

tyús vízerômûveinek) fokozottabb kihasználását tenné 

lehetôvé és általában rugalmasabbá tenné a rendszert. 

ezen feladatok kezelésére szükséges a közös villamos-

energia-rendszerirányítás lehetôségének vizsgálata.  

A regionális szerep erôsítését ugyancsak megkívánja 

a földgáz beszerzés diverzifikációja céljából tervezett 

beruházások végrehajtása. emellett az európai uniós 

tervek is az egységes infrastruktúra kialakítása felé mu-

tatnak, ahol régióként sikeresebb lehet a fellépés. 

• Új kormányzati energetikai intézmény- és eszköz-

rendszer: A befektetôi környezet kiszámíthatóságát 

biztosító intézményrendszert kell kialakítani. ennek hiá-

nya gyengíti a hosszú távú ellátásbiztonságot, és a nél-

külözhetetlen energetikai beruházások elmaradásához 

vezet. A befektetôk számára biztosítani kell az engedé-

lyezési eljárások kiszámíthatóságát, áttekinthetôségét 

és egyszerûségét. Döntô fontosságú az energetikáért 

felelôs kormányzati intézményrendszer stabilitásának 

és hitelességének hosszú távú biztosítása, hogy képes 

legyen ellátni az energiastratégia gyakorlatba történô át-

ültetését és megvalósításának folyamatos ellenôrzését. 

Az energiaszektor fenntartható mûködésének kulcsa  

a független, kiszámítható, elszámoltatható, befektetés-

ösztönzô, az eu elôírásokkal és a regionális törekvé-

sekkel összhangban lévô ágazati szabályozás és az 

ennek megfelelô, egyértelmû irányú és stabil támoga-

táspolitika. A szabályozás eszközrendszere azonban 

esetenként kevésnek bizonyulhat a közjó és a nemzeti 

érdek érvényesítésében. Az államnak megfelelô infor-

mációkkal és tulajdoni részesedéssel kell rendelkeznie 

a meghatározó ágazatokban a negatív irányú piaci fo-

lyamatok befolyásolása céljából.

A versenyképesség, ellátásbiztonság és fenntartha-

tóság érdekében, illetve magyarország mindenkori 

gazdasági teljesítôképességének figyelembevéte-

lével olyan eszközrendszert kell mûködtetni, amely 

egyszerre igazodik a gazdasági szempontokhoz,  

a nemzetközi vállalásokhoz, a költséghatékonyság 

elvéhez és a környezeti terhelések mérsékléséhez.  

A fenntarthatóság kritériumainak teljesülése érdeké-

ben a környezeti és természeti erôforrás gazdálkodá-

si szempontokat szem elôtt kell tartani.

Regionális infrastruktúra 
platform

Segítik a célok elérését Gátolják a célok elérését

Belsô tényezôk
Erôsségek
meglévô hazai földgáz infrastruk-
túra, beleértve a tárolókat

Gyengeségek
Villamos hálózat kiépítettsége, 
szabályozhatósága; villamos tároló 
kapacitás hiánya

Peremfeltételek

Lehetôségek
Környezô országok és az eu ha-
sonló törekvései; egységes belsô 
piac kialakítása

Kockázatok
politikai párbeszédek hiányának 
kockázata, finanszírozás és forrás-
megosztás kérdése

Új kormányzati energetikai 
intézmény- és eszközrendszer

Segítik a célok elérését Gátolják a célok elérését

Belsô tényezôk

Erôsségek
politikai elkötelezettség a kor-
mányzat részérôl; kiszámítható 
és tervezhetô üzleti környezet

Gyengeségek
sokféle érdek; lassú döntéshoza-
tal; a konzisztens támogatáspoliti-
ka hiánya; forráshiány

Peremfeltételek
Lehetôségek
más államok jól mûködô rendsze-
reinek tanulmányozása

Kockázatok
Tagállami mozgástér beszûkülése 
bizonyos kérdésekben; energia-
exportáló országok gazdasági 
nyomásgyakorlása
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5 PeremfeltÉteleK

„Ahogy közeledünk az [olajkitermelési] csúcshoz, 
a folyékony üzemanyag árak és azok volatilitása 
drasztikusan megnô, és idôbeli felkészülés nélkül, 
a gazdasági, szociális, és politikai költségek nagy-
sága példa nélküli lesz.”

„As peaking [of oil production] is approached, 
liquid fuel prices and price volatility will increase 
dramatically, and, without timely mitigation, 
the economic, social, and political costs will be 
unprecedented.”

(2005, US Department of Energy)

„Határozott ellenlépések nélkül, a klímaváltozás 
meg fogja haladni sok társadalom alkalmazkodá-
si képességét. Ez instabilitáshoz és erôszakhoz, 
a nemzeti és nemzetközi biztonsági kockázatok új 
szintjéhez vezethet.”

“Without resolute counteraction, climate change 
will overstretch many societies’ adaptive capacities. 
This could result in destabilization and violence, 
jeopardizing national and international security to 
a new degree.”

(2007, WBGU)
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5.1 KlímaPolitiKa

A klímaváltozás kezelésével kapcsolatban jelen-

leg is nemzetközi tárgyalások folynak, az azonban 

valószínûsíthetô, hogy a vonatkozó elvárások a jövôben 

szigorodni fognak. A klímaváltozás negatív környezeti 

hatásainak enyhítése és az azokhoz való alkalmazko-

dás érdekében (adaptáció és mitigáció) a megelôzésre 

és a felkészülésre kell nagy hangsúlyt fektetni. 

A klímaváltozás hatásainak minimalizálása érdekében 

a légköri CO
2
-koncentrációt legfeljebb 450 ppm érté-

ken kell stabilizálni, amihez a globális kibocsátások 

50%-os, a fejlett országok esetén azonban 80–95%-os 

mérséklése szükséges az 1990-es bázisévhez képest. 

ez lehetôvé teheti az átlaghômérséklet növekedésé-

nek 2°C határon belül tartását. ez a határérték politikai 

alapon került meghatározásra, azonban orvosbiológiai 

jelentôsége is van. ezen érték fölött a középkorú ge-

nerációk halálozási rátája is jelentôsen megnövekszik 

majd. ezzel egyidejûleg, egyre fiatalabb korban jelennek 

meg azok a halálokok, amelyek eddig csak a legidôsebb 

korosztályt jellemezték. Intézkedések nélkül a CO
2
 szint 

további emelkedése várható, ami beláthatatlan meteo-

rológiai és gazdasági következményekkel jár (12. ábra). 

A Kiotói Jegyzôkönyv alatti elsô vállalási idôszakban az 

eu-15 együttesen vállalt 8%-os csökkentést, amit egy 

belsô tehermegosztással osztottak le tagállami szintre. 

ez magyarország számára 2008-2012 átlagára néz-

ve 6%-os kibocsátás csökkentést határozott meg az 

1985-87-es évek átlagához képest. mivel a nehézipar 

idôközben bekövetkezett leépülése és a gazdasági 

válság miatt a tényleges kibocsátás 2009-ben 43%-

kal volt alacsonyabb a bázisértéknél, elmondhatjuk, 

hogy a nemzetközi kibocsátás-kereskedelem fontos 

lehetôséget jelent hazánk számára. Amennyiben nem 

megfelelôen élünk vele az externáliák beépülése mi-

atti árnövekedés hátrányosan fogja érinteni a magyar 

társadalmat. Az eu eTs (Kibocsátás Kereskedési 

rendszer) 3. fázisának tervezett szabályozása szerint 

12. ábra: A légköri CO
2
 koncentráció két szélsôséges forgatókönyve
Forrás: eNsz, IpCC
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Az elôzôekben ismertetett helyzetkép alapján nyilván-

való, hogy számos olyan külsô körülmény befolyásol-

ja az energiafogyasztást, amelyre a hazai energia-

politikának csekély hatása van. ezeket a hazai vagy 

globális trendeket analizálni és szintetizálni kell, hi-

szen az energiapiac ebben a környezetben mûködik. 

Az energiastratégia megalkotása során a következô 

trendeket vettük figyelembe.
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2013-tól a térítésmentes kvótakiosztás a villamosener-

gia-szektor esetében teljesen megszûnik, és bevonás-

ra kerülhetnek a rendszerbe az eddig mentességet 

élvezô egyes közlekedési ágazatok is. Az egyéb ága-

zatoknál – kivéve a kibocsátás-áthelyezéssel (carbon 

leakage) érintetteket – 70% lesz az ingyenes kiosztás, 

ami 2020-ra lineárisan nullára csökken. A villamos-

energia-szektor szempontjából az új eu tagállamok, 

köztük magyarország is 2019-ig derogációt kérhet  

a nagy hatékonysággal mûködô kogenerációs 

erômûvek esetében17. A kibocsátás-áthelyezéssel érin-

tett ágazatok, ami a kibocsátásokat tekintve túlnyomó 

hányad, benchmark alapon 100%-os ingyenes kiosztás-

ban részesülnek. ezen felül a 3. fázisban nem lesznek 

nemzeti kiosztási tervek, hanem közvetlenül az európai 

unió határozza meg a kiosztás szabályait, amely alapján 

a tagállamok határozzák meg a mennyiségeket.

Kritikus kérdés a kibocsátás csökkentés globális 

szintû megvalósítása. Az európai unió a teljes kibo-

csátás alig több mint 10%-áért felel, ezért egyedül 

nem képes a folyamatot kezelni. A globális megál-

lapodásokat jelentôs mértékben hátráltatja, hogy 

több jelentôs szereplô (például Kína) kettôs politikát 

folytat: globális megállapodás keretében nem kíván 

kötelezô vállalást tenni, ugyanakkor hazai politikáiban 

komoly erôfeszítések vannak, még ha azokat nem 

is a klímapolitika, mint inkább az energiapolitika és 

technológiafejlesztés motiválja. 

A klímaváltozás miatt szélsôségessé váló természeti 

események gazdaságra gyakorolt negatív hatását jól 

mutatják a biztosítótársaságok kimutatásai. A 2010. 

évi, összesen 950 természeti katasztrófa mérlege 

295 ezer halott, 130 milliárd dollár kár, amibôl 37 mil-

liárd dollár volt biztosítva. A viharok, a szélsôségesen 

magas hômérsékletek és az idôjárással összefüggô 

egyéb katasztrófák számának növekedése mind azt 

jelzi, hogy a klímaváltozás fokozódik. A természeti ka-

tasztrófák száma 2010-ben jóval több volt az elmúlt 30 

évre érvényes 615-ös átlagnál. Az áldozatok száma 

négyszerese ugyanezen idôszak 66 ezer fôs átlagá-

nak. A költségek 2010-ben jóval túlszárnyalták a 30 

éves átlag 95 milliárd dollárt is. 

A peremfeltétel

Bizonytalan, mert

• a nemzetközi klímavédelmi egyezmények meg-
valósulása kérdéses, azonban feltétlenül szá-
molni kell szigorúbb klímapolitikai célokkal. 

• egyes országok kifelé mutatott politikája nem feltét-
lenül egyezik a tényleges belpolitikai irányokkal

• a fejlôdô országok várhatóan csak 2020 után 
csatlakoznak a globális klímavédelmi progra-
mokhoz bár a koppenhágai klímacsúcs kapcsán 
tettek vállalásokat például az energiaintenzitás-
csökkentés terén.

Várható következménye

• az eu energiafogyasztási szerkezete átalakul, 
ugyanakkor a hazai energiamix átalakulás mér-
téke a nemzeti elkötelezettség függvénye. 

• a CO
2
 -mentes gazdasági szektorok versenyelônybe 

kerülhetnek az európai unión belüli versenytársak-
kal szemben, viszont jelentôs rövidtávon verseny-
hátrányba a fejlôdô, vagy kibocsátás korlátozást 
nem vállaló fejlett országok gazdaságaival szem-
ben. A jelen beruházások viszont sok évtizedre 
szólnak, így a cselekvés halogatása jóval nagyobb 
költségeket róhat a késôbbi generációkra, illetve az 
eu lemarad az új technológiák fejlesztésének ver-
senyében.

• a szükséges nemzetközi összefogás elmaradá-
sa esetén fel kell készülni a romló életkörülmé-
nyekhez való alkalmazkodásra, nagy hangsúlyt 
kell fektetni a megelôzésre és a felkészülésre.

17Az európai parlament és a Tanács 2009/29/eK irányelve (2009. április 23.) a 2003/87/eK irányelvnek az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei  

Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történô módosításáról
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A magyar lakosságot is érintik a klímaváltozás nega-

tív környezeti hatásai (belvíz, árvíz, aszály stb.). Az 

okozott károk elhárítása egyre komolyabb költségve-

tési finanszírozást igényel. Az extrém idôjárási esemé-

nyek növekvô gyakorisága a gazdasági elôrejelzések 

ellehetetlenülését és a termésbiztonság csökkenését 

fogja maga után vonni. mivel azonban magyarország 

kibocsátása töredéke a globálisnak, ezért fô felada-

tunk az alkalmazkodásra való felkészülés. A kibocsá-

tás csökkentést illetôen elsôdlegesen az eu tagálla-

mi kötelezettség teljesülése a cél. Hazánknak emiatt 

nagy hangsúlyt kell fektetni a klímaváltozás következ-

ményeire való a felkészülésre illetve az azokhoz való 

alkalmazkodásra. A klíma-energia témakörét is érintik 

azok az intézkedések, – az energetikai feladatokon 

túl – amelyek a környezeti biztonság megteremté-

sére, a hatékony természeti erôforrás-gazdálkodás 

elôsegítésére és a környezetfejlesztésre irányulnak. 

ennek érdekében szükséges az energiastratégia 

célkitûzéseivel és a Nemzeti Éghajlatváltozási straté-

giával összhangban álló intézkedések foganatosítása 

és fejlesztési programok kidolgozása.

magyarország számára a jelenleg vállalt kitûzések tel-

jesítése nem jelent kihívást, azonban fel kell készülni 

egy szigorúbb klímapolitikai irányra, valamint új bázis-

év meghatározására, ami már nem jelent elônyt, mint 

az 1990-es évhez való viszonyítás.

A kôolaj rendelkezésre állása a következô évtizedek-

ben egyre bizonytalanabb, ami magában hordozza az 

árak volatilitását. egyelôre a készletek kimerülésével 

nem kell számolni, azonban a kereslet-kínálat felbo-

rulása és a tartalékok mennyiségére vonatkozó pon-

tos információk hiánya okozhat a jövôben ellátásbeli 

zavarokat. 

A helyzetet bonyolítja az, hogy a kôolajkészletek 70-

80%-a politikailag instabil, illetve diktatórikus rezsimek 

területén fekszik. Az ebbôl adódó problémákat jól de-

monstrálják az Észak-Afrikai arab országokban lezajló 

politikai események. A konvencionális kôolaj kitermelés 

szempontjából az olajhozam-csúcs elérése a Nemzet-

közi energiaügynökség szerint 2006-ban már bekövet-

5.2 fosszilis KÉszleteK

13. ábra: példa egy olajhozam csúcs elôrejelzésre – olajhozam-csúcs forgatókönyvek két változó, az új mezô adatbázis 
és a régi mezôk ürülési rátája függvényében. 

WsC (Worst Case scenario) – a legrosszabb eshetôség, BsC (Best Case scenario) – a legjobb eshetôség. 
Források: FFeK modell, 2010
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kezett, de a legtöbb mértékadó becslés is 2030 elôttre 

valószínûsíti a csúcs bekövetkeztét (13. ábra), ami  

a jelenlegi gazdasági-társadalmi struktúra gyökeres át-

alakulását, valamint a megújuló technológiák verseny-

képességének kezdetét is jelentheti. A csúcs elérése 

elsôsorban nem a rendelkezésre álló készletek nagy-

ságától, hanem a globális energiapolitikai irányoktól,  

a kereslettôl, az olajár alakulásától, illetve a technológiai 

fejlôdés sebességétôl függ. A kitermelési hozamcsúcs 

elérése definíciószerûen azt jelenti, hogy kitermeltük  

a rendelkezésre álló készlet felét. A probléma az, hogy 

a nehezebben, nagyobb költséggel kitermelhetô fél áll 

rendelkezésre a jövôben. ezért számolni kell azzal, 

hogy az olajár hosszú távon magas marad sôt, tovább 

növekszik. Az olajkészletek nagysága ugyan növekvô 

tendenciát mutat, azonban ez fôleg kisebb mezôkrôl 

és nem konvencionális forrásokból származik. minél 

kisebb egy mezô, annál lassabb ütemû kitermelés 

lehetséges csak, és annál hamarabb merül ki, tehát  

a megterülése is kérdésesebb. A nem-konvencionális, 

magasabb költséggel kitermelhetô kôolaj és földgáz 

mennyisége és elôfordulása még nem teljesen feltér-

képezett és kitermelésük jóval nagyobb környezeti ká-

rokkal járhat, ami megkérdôjelezi hosszú távú verseny-

képességüket. Földgáz szempontjából a szélesedô 

forrásdiverzifikáció és a nem konvencionális források 

(palagáz, márgagáz) miatt az európai unióban bôvülô 

kínálati piaccal lehet számolni. Kína és India növekvô 

energiaigénye azonban itt is kockázatot jelent, mivel 

elsôdleges beszerzési forrásként ugyancsak Orosz-

ország, Közép-Ázsia és a globális LNG-piac a cél-

pontjuk, akárcsak a kelet-közép európai országoknak. 

További földgáz igény- és áremelkedést valószínûsít 

a német-svájci-olasz atomstop, és az ÜHG emisszió 

csökkentési elvárások szigorodása. Az elsô az atom-

energia irányából, a második a versenyképtelenné 

váló szénerômûvek irányából tereli az energiahordozó 

igényeket a földgáz irányába. 

magyarország számára ez a kôolaj árak növekedé-

sét, és egy esetleges konfliktus esetén a beszerzé-

sek bizonytalanságát jelentheti. ezért meg kell ten-

ni mindent az olajfüggôség csökkentésére. ennek  

a legcélravezetôbb módszere a megújuló és alterna-

tív közlekedési formák elterjesztése, valamint a kö-

zösségi közlekedés, elsôsorban a vasút fejlesztése. 

Földgáz szempontjából, amennyiben az infrastruktú-

ra fejlesztések lehetôvé teszik rövid-közép távon kí-

nálati egyensúly kialakulásával és az árak átmeneti 

csökkenésével számolhatunk. Hosszabb távon azon-

ban valószínûsíthetô a piaci spot árak és a hosszú 

távú szerzôdéseken alapuló olajindexált földgáz árak 

kiegyenlítôdése. 

A peremfeltétel

Bizonytalan, mert

• az olaj és földgáz kitermelési technológiák 
fejlôdése, a nem konvencionális készletek kinye-
rése, valamint az exportôr országok termelés-
visszatartása következtében a fosszilis készletek-
re vonatkozóan hiányosak az információk. 

• a kormányzatok ellenlépései nem ismertek.

Várható következménye

• nemzetközi együttmûködést és politikai szán-
dékot igénylô struktúraváltás a közlekedésben: 
elektromos hajtás és/vagy a hidrogén üzem, 
az agroüzemanyagok és a biogáz elterjedése,  
a vasút térnyerése. 

• villamos (hôszivattyú) fûtés/hûtés elterjedése.
• a kínálati piac tényleges beszûkülése esetén 

fel kell készülni egy új erôforrás struktúrához 
való alkalmazkodásra, ami a hazai és lokális 
erôforrások felértékelôdéséhez vezet.
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Az európai unió irányelvei alapján a kötelezô hazai vál-

lalásokat, különös tekintettel a kibocsátás csökkentésre, 

energiahatékonyságra és megújuló energia részarány-

ra, a saját lehetôségeinknek, gazdasági helyzetünknek 

és adottságainknak megfelelôen kell meghatározni. 

Az európai Tanács 2007-ben ambiciózus energia- és 

éghajlat-politikai célkitûzéseket fogadott el: 2020-ig 

az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20 %-os 

vagy – bizonyos feltételek teljesülése esetén – 

30 %-os csökkentését, a megújuló energiaforrások 

részarányának 20 %-ra való növelését, valamint az 

energiahatékonyság 20 %-os javítását. ezeket a cé-

lokat az eu2020 stratégia18 és az eu energia202019 

stratégiája is megerôsíti. 

A CO
2
 kibocsátási kvóta kereskedelem fellendítése érde-

kében az európai Bizottság felvetette az üvegházhatású 

gázok 30%-kal való csökkentését 2020-ra20. A csök-

kentési cél bármilyen formában történô erôsítésének  

a 2009/29/eK21 eTs irányelv módosítás vagy a 2009/406/

eK22 erôfeszítést-megosztási határozat ad keretet.

Kormányzati szinten a következô irányelveket kell fi-

gyelembe venni:

2009/28/EK irányelv23 rögzíti a kötelezô érvényû,  

a megújuló energiaforrások részarányára vonatkozó 

cél elérési feltételeit. A 20% megújuló részarány uni-

ós átlagként lett megadva, a kötelezettség viszont or-

szágok szerinti bontásban szerepel. magyarországra 

nézve ez 13%. Az irányelv szerint a megújuló ener-

giaforrásoknak a közlekedés energiafelhasználásá-

ban minden tagállam esetében egységesen 10%-os 

részaránnyal kell megjelenniük 2020-ra. 

2010/31/EU irányelv24 szerint az épületek energiaha-

tékonyságára vonatkozó minimumkövetelményeket 

úgy kell meghatározni, hogy a költségek szempont-

jából optimális egyensúly jöjjön létre a szükséges 

beruházások és az épület teljes élettartamára vetített 

energiaköltség-megtakarítás között. Az irányelv szerint 

szükség van az olyan épületek számának növelésére, 

amelyek nemcsak teljesítik a jelenleg érvényben lévô 

minimumkövetelményeket, hanem azoknál energiaha-

tékonyabbak. A tagállamoknak nemzeti cselekvési ter-

veket kell készíteniük a közel nulla nettó energiaigényû 

épületek számának növelése érdekében. 

2006/32/EK Szolgáltatási Irányelv25 költséghatékony mó-

don kívánja elôsegíteni az energiahatékonyság javítását az 

emisszió kereskedelem hatálya alá nem tartozó korrigálatlan 

végsô energiafelhasználásra vonatkozatott évi 1% energia 

megtakarításra való törekvéssel. Az irányelv ennek érde-

kében elôírja tagállami Nemzeti energiahatékonysági Cse-

lekvési Tervek kidolgozását és rendszeres felülvizsgálatát. 

Az akciótervekben törekedni kell az irányelv szerint számolt 

végsô energiafogyasztás 9%-os csökkentésére 2016-ra  

a 2002-2006-os évek átlagához képest. Az irányelv felül-

vizsgálatát az európai Bizottság 2011 nyarán megkezdte 

és a helyére lépô irányelv elfogadása 2012 végére várható.

Az európai Tanács 2009. októberi ülésén felszólí-

totta az eu tagállamait és a fejlett országokat, hogy 

2050-ig 80–95%-kal csökkentsék üvegházhatású 

gáz kibocsátásukat a 1990-es bázisévhez képest. ez  

5.3 euróPai uniós KötelezettsÉgeK

18 A Bizottság közleménye – eurÓpA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája, COm(2010) 2020 végleges 

19 A Bizottság közleménye – energia 2020: A versenyképes, fenntartható és biztonságos energiaellátás és felhasználás stratégiája, COm(2010) 639 végleges

20A Bizottság közleménye – Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20%-ot meghaladó mérséklésére irányuló lehetôségek elemzése és  

a kibocsátásáthelyezés kockázatának vizsgálata, COm(2010) 265 végleges

21Az európai parlament és a Tanács 2009/29/eK irányelve (2009. április 23.) a 2003/87/eK irányelvnek az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Kö-

zösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történô módosításáról

22Az európai parlament és a Tanács 2009/406/eK határozata (2009. április 23.) az üvegházhatású gázok kibocsátásának a 2020-ig terjedô idôszakra szóló 

közösségi kötelezettségvállalásoknak megfelelô szintre történô csökkentésére irányuló tagállami törekvésekrôl

23Az európai parlament és a Tanács 2009/28/eK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból elôállított energia támogatásáról, valamint  

a 2001/77/eK és a 2003/30/eK irányelv módosításáról és azt követô hatályon kívül helyezésérôl

24Az európai parlament és a Tanács 2010/31/eu irányelve (2010. május 19.) az épületek energiahatékonyságáról

25Az európai parlament és Tanács 2006/32/eK irányelve (2006. április 5.) az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, 

valamint a 93/76/eGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérôl
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a cél szerepel „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 

versenyképes gazdaság 2050-ig történô megvalósí-

tásának ütemterve”26 címû dokumentumban is, szek-

toronkénti lebontásban (4. táblázat). 

Az európai parlament és a Tanács a 713/2009/

eK rendelettel27 hozta létre az energiaszabályozók 

együttmûködési Ügynöksége (a továbbiakban ACer) 

intézményét, amelynek fô célja támogatni a nemzeti 

szabályozó hatóságoknak az általuk nemzeti szin-

ten ellátott szabályozási feladatok közösségi szintû 

gyakorlását, szükség esetén összehangolni e ható-

ságok, illetve az átviteli (szállítói) rendszerirányítók 

mûködését. Amennyiben az érintett szabályozó ha-

tóságok nem tudnak megállapodni a határkeresztezô 

infrastruktúrához való hozzáférés tekintetében, vagy 

közösen kérik, az ACer határoz ezen infrastruk-

túrákhoz való hozzáférésre vonatkozó feltételekrôl 

(a kapacitáselosztásra vonatkozó eljárás, az elosz-

tásra vonatkozó idôkeret, a szûk keresztmetszetek 

kezelésébôl származó bevételek elosztása, valamint 

hálózat használati díjakról). Hasonló feltételek mellett 

dönthet új rendszerösszekötô kapacitások mentessé-

gi kérelmérôl a harmadik energiapiaci liberalizációs 

(jogszabály) csomag szabályai szerint.

Az ACer jogosult az átviteli rendszerüzemeltetôk,  

a nemzeti szabályozó hatóságok és az európai unió 

legfontosabb intézményei számára véleményeket 

és ajánlásokat megfogalmazni, egyedi esetekben 

Az ÜHG-kibocsátás csökkenése az 1990-es 
szinthez képest

2005 2030 2050

Összesen -7%
-40 és -44% 

között
-79 és -82% 

között
Ágazatok

Villamos energia (CO
2
) -7%

-54 és -68% 
között

-93 és -99% 
között

Ipar (CO
2
) -20%

-34 és -40% 
között

-83 és -87% 
között

Közlekedés (a légi közlekedésbôl származó CO
2
-

kibocsátást beleértve, a tengeri közlekedésbôl 
származót azonban nem)

+30%
+20 és -9% 

között
-54 és -67% 

között

Lakossági fogyasztás és szolgáltatások (CO
2
) -12%

-37 és -53% 
között

-88 és -91% 
között

Mezôgazdaság (a CO
2
-kibocsátástól eltérô 

kibocsátások)
-20%

-36 és -37% 
között

-42 és -49% 
között

Egyéb, a CO
2
-kibocsátástól eltérô kibocsátások -30%

-72 és -73% 
között

-70 és -78% 
között

4. táblázat – Az európai unió dekarbonizációs terve

26 A Bizottság közleménye – Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történô megvalósításának ütemterve, COm(2011) 112 végleges 

27 az energiaszabályozók együttmûködési Ügynöksége létrehozásáról (eGT-vonatkozású szöveg)

A peremfeltétel

Bizonytalan, mert

• a jelenlegi és a jövôben megszületendô hangsú-
lyos dokumentumok (eu energiahatékonysági 
Cselekvési Terv, energia Útiterv 2050) hosszú tá-
von kijelölik az energetika pályáját. ezek alapján 
akár a magyar energiastratégia felülvizsgálata is 
elképzelhetô.

Várható következménye

• az európai uniónak tett vállalásunk meghatá-
rozza hazánk megújuló energia és energiaha-
tékonysági politikáját 2020-ig. Folyamatban van 
az ezeket a magyar szabályzásba átültetô do-
kumentumok megalkotása (Nemzeti Cselekvési 
Tervek, az Új széchenyi Terv és a Nemzeti re-
form program). 

• a 2006/32/eK irányelv szerint elkészül a második 
és harmadik energiahatékonysági Akcióterv. 

• a nemzeti szabályozó szerep várható csökkené-
se, az ACer befolyásának növekedése.
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kötelezô erejû határozatokat hozni, illetve keretjellegû 

– nem kötelezô érvényû – iránymutatásokat benyújta-

ni az európai Bizottságnak.

magyarország számára ez 2020-ra 14,65%-os 

megújuló energia termelés részarány teljesítést 

jelenti. energiahatékonyság szempontjából jelen-

leg nincs uniós szinten meghatározott kötelezô 

érvényû célkitûzés. Az európai Bizottság a tagálla-

mi önkéntes vállalásokat 2013-ban vizsgálja meg, 

hogy teljesíthetô-e a 2020-as 20%-as energiahaté-

konyság növelési cél, és ennek függvényében dönt  

a tagállamok számára is kötelezô érvényû célszá-

mok bevezetésérôl. Klímapolitikai célok tekintetében 

még nincs döntés a jelenlegi szigorításáról a 2050-es 

perspektívának megfelelôen, azonban ez várhatóan 

bekövetkezik. emellett az európai unió szabályozá-

si törekvései arra engednek következtetni, hogy az 

energetika és a pénzügyek terén is a szabályozási 

területek kiterjesztése és a regionális, illetve uniós 

szintû koordináció erôsítése várható, ezért a nemze-

ti szabályozási mozgástér fokozatos csökkenésével 

kell szembenéznünk. 

5.4 tecHnológiai fejlŐdÉs

A megújuló technológiák egy része – beruházási 

és mûködési támogatás nélkül is – beléphet a piaci 

versenybe a következô évtizedekben a technológiai 

fejlôdés és a gyártási kapacitások felfutása révén. 

Különösen nagyarányú költségcsökkenés várha-

tó a napenergia hasznosító technológiák terén, de  

a többi megújuló energiaforrás is kedvezôbb áron 

lesz elérhetô (14. ábra). 

A térnyerés gyorsítható a fosszilis energiahordozók 

externáliáinak számszerûsítésével (például kibocsátás 

kereskedelem megfelelôen árazott karbonárral), illet-

ve különbözô célirányos támogatásokkal. A nukleáris 

energiatermelés területén bevezetésre kerülhet a ne-

gyedik generációs technológia, ami az uránkészletek 

hatékonyabb felhasználását teszi lehetôvé, ezzel meg-

sokszorozva a készletek rendelkezésre állási idejét.  

A technológiai fejlôdés szintén meghatározó lesz a nem 

konvencionális fosszilis készletek kinyerésének tekin-

tetében, a földgáz-, lignit- és széntüzelésû erômûvek 

mûködését és további építését pedig nagymértékben 

befolyásolhatja a CO
2
 kibocsátás szabályozása, illetve 

ezzel összefüggésben a CCs és tiszta szén techno-

14. ábra: Alternatív energiatermelô technológiák várható beruházási költségcsökkenése
Forrás: IeA és energy Watch Group
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28 Az európai parlament és a Tanács 2009/125/eK irányelve (2009. október 21. ) az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó 

követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról

29 Az európai parlament és a Tanács 2010/30/eu irányelve (2010. május 19. ) az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erôforrás-fogyasztásának 

címkézéssel és szabványos termékismertetôvel történô jelölésérôl

lógiák gazdaságos alkalmazhatósága. Jelenleg azon-

ban az egységnyi kibocsátás csökkentésre jutó költség 

tekintetében a CCs technológia a legdrágábbak egyi-

ke, jelentôsen meghaladja a megújuló energiaforrások 

azonos fajlagos költségét, valamint a leválasztott CO
2
 

vegyipari alapanyag is egyben, aminek hasznosítása 

elônyösebb is lehet a földalatti tárolásnál. 

Nemcsak az energiatermelô technológiák tekinteté-

ben várható azonban fejlôdés, hanem az energiá-

val kapcsolatos termékek (több mint 30 berendezés 

csoport) energiahatékonysága és környezeti teljesít-

ménye esetében is, amit a 2009/125/eK irányelv28 ír 

elô a gyártók számára. A berendezéseket a 2010/30/

eu irányelv29 értelmében 7 energiahatékonysági cso-

portba (A+++ – G) kell sorolni, amelyet a fogyasztók 

tájékoztatása és termékválasztási tudatosságuk nö-

velése érdekében fel kell tûntetni az eladás helyén 

(energiacímkézés). emellett az intelligens mérés és 

hálózat koncepció fejlôdése is várható, amin keresz-

tül a berendezések a villamosenergia-rendszer sza-

bályozásában is részt tudnának venni.

magyarország számára ez új, alternatív technológi-

ák elérhetôségét jelenti, azonban számos techno-

lógia tekintetében (például CCs és 4. generációs 

atomerômû) ez csupán követô politikát jelent. Ahol 

viszont lehetôség van rá – különös tekintettel a meg-

újuló energiaforrások hasznosítására – törekedni kell 

a hazai K+F és innovációs potenciál kiaknázására és 

a gyakorlatba való átvételére. ezzel elérhetô, hogy 

magyarország technológia exportôrré váljon.

A peremfeltétel

Bizonytalan, mert

• a globális irányokat meghatározó piacok energia 
stratégiái és fejlesztési politikája fogja megszab-
ni a technológiai fejlôdésbôl és tömeggyártásból 
eredô esetleges árcsökkenést.

• amennyiben a megújuló energetikán belüli in-
nováció nem a megújuló energia minél olcsóbb 
elôállítására irányul, akkor hosszú távon nem lesz 
fenntartható a megújuló energia termelés pozitív 
diszkriminációja. 

• nem tudható meddig tarható fent a fosszilis 
energiahordozók jelenlegi költségszintje az egy-
re erôsödô környezetvédelmi nyomás mellett. 
Amennyiben az ár externáliákkal is terhelt lesz, az 
alternatív technológiák elôbb kerülnek versenyké-
pes helyzetbe támogatások nélkül.

Várható következménye

• a mai nemzetközi trendek alapján leginkább  
a szél, és fotoelektromos energiatermelés, va-
lamint az elektromos és a hidrogénhajtású 
jármûvek területén várható komoly verseny és 
fejlesztések. 
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A peremfeltétel

Bizonytalan, mert
• a népesség csökkenése, és a korfa nem kívána-

tos torzulása kormányzati intézkedéseket igényel 
az energiastratégia idôtávjában.

Várható következménye

• az energiahatékonysági intézkedések ellenére is 
valószínûsíthetô az egy fôre jutó energiafogyasztás 
növekedése, így összességében legfeljebb a lakos-
sági fogyasztás stabilizálódásával számolhatunk.

5.5 demográfiai mutatóK

5.6 gazdasági növeKedÉs

A magyarországi lakosság összlétszáma az eurostat 

elôrejelzése szerint 2030-ra várhatóan 4%-kal csök-

ken a jelenlegihez képest, ami körülbelül 9,5 milliós 

népességet jelent. 

Tekintettel arra, hogy a lakosság energiafogyasztása  

a bruttó végsô energia felhasználás jelentôs részét teszi 

ki – 34%-ot 2009-ben –, a népesség csökkenése egy-

ben energia igény csökkenést is maga után vonhatna. 

Figyelembe kell azonban venni, hogy a magyar társada-

lom jelentôs rétegei a nyugati társadalmakban elfogadott 

civilizációs és fogyasztási szint alatt élnek, ezért remélt 

felzárkózásuk energiafelhasználásuk növekedését ered-

ményezi. ezen fogyasztói szokás változások (például az 

elektromos berendezések és klímatizálás terjedése) és 

emellett az urbanizáció térnyerése a növekedés legfôbb 

demográfiai összetevôi, amelyek fôképp a villamosener-

gia-fogyasztásban jelentkeznek. Azonban szakpolitikai 

beavatkozás nélkül a hôfelhasználás és közlekedés 

energiaigénye is tovább nône, ezek megfékezésére 

azonban rendelkezésre állnak már bevált technológiák 

és finanszírozási módszerek.

A gazdasági növekedés szempontjából két mutató 

rendelkezik energiapolitikai kihatással. Az elsô az 

egységnyi GDp változásra esô energiaköltség illetve 

energiafelhasználás, ami csökkenô trendet mutat. 

A GDp és a primer energiaigény trendjének a fejlett or-

szágokban megfigyelhetô szétválása a jövôben is foly-

tatódik, ennek egyik oka a gazdasági szerkezetváltás 

(eltolódás a szolgáltatások felé), valamint a termelô fo-

15. ábra – A GDp és primerenergia-fogyasztás változása magyarországon
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A peremfeltétel

Bizonytalan, mert

• a hazai gazdasági növekedési pálya meghatározá-
sa és prioritási területek kijelölése a gazdaságpoliti-
ka feladata, ugyanakkor globálisan nem zárható ki 
egy újabb gazdasági válság bekövetkezése sem. 

Várható következménye

• a gazdasági növekedés számottevô részét az 
energiahatékonysági és megújuló energiaforrá-
sokkal kapcsolatos beruházások szolgáltatják, 
aminek elôfeltétele a kedvezô gazdasági környe-
zet kialakítása, amely segítheti a technológia-fej-
lesztésbe való bekapcsolódásunkat.

• A megújuló energiák térnyerése stabilizáló hatással 
lehet a gazdasági pályára, mivel ebben a szektor-
ban a válság ellenére is nôtt a beruházások száma. 
ez a GDp – energiaigény további szétválásához 
vezet, így az energiaigények elôrejelzésénél nem 
vettük figyelembe a GDp változásait.

lyamatok hatékonyság javítása. másrészrôl a folyamat 

gyorsulása is várható, hiszen olyan szektorok válhat-

nak a fejlôdés motorjává, ahol energiahatékonysággal, 

illetve -takarékossággal kapcsolatos beruházásokon 

keresztül képzôdik gazdasági haszon (15. ábra).

Az egy fôre jutó GDp szempontjából 2030-ra 

valószínûsíthetôen elérjük a mai német szintet egy fo-

lyamatos, egyenletes felzárkózási ütem megvalósulása 

esetén. ez valószínûleg azt eredményezi – legalábbis 

középtávon –, hogy az energiaellátás szociális aspek-

tusa fokozatosan gyengül. ezzel szemben azonban  

a társadalmi egyenlôtlenségek erôsödése, a szociális 

olló további szétnyílása révén az energiaszegénység 

tartósan fennmarad egyes társadalmi rétegek esetében.

5.7 KövetKeztetÉs

• Az energiahordozókért folytatott verseny erôsödik, amelynek kedvezôtlen hatását az európai unión belüli 
integráció, együttmûködés és szolidaritás növekedése csökkentheti.

• Az energiahordozók rendelkezésre állásának kockázatai hosszú távon növekednek, a folyékony szén-
hidrogéneknél már az energiastratégia idôtávjában is számítani lehet a kereslet-kínálat egyensúlyának 
felbomlására.

• Az energia elôállításával, felhasználásával szemben támasztott környezetvédelmi elvárások növekednek.
• Az elôbbiek következtében az energiahordozók kitermelése, a hasznosításra alkalmas energiafajták 

elôállítása folyamatosan drágul.
• Az elektromos technológiák további térnyerése következtében a villamos energia részaránya az energia-

felhasználáson belül folyamatosan nô, megjelennek új alkalmazási területek (közlekedés, fûtés-hûtés).
• A klímaváltozás már jelenleg is tapasztalható következményeként növekszik az extrém idôjárási helyzetek 

gyakorisága, miközben azok elôrejelzésének pontossága csökken. ez megnehezíti a gazdasági tervezést 
és csökkenti a mezôgazdasági termelés biztonságát. A károk elhárítása komoly költségeket jelent majd 
mind a lakosság, mind a költségvetés számára.

• Az éghajlatváltozás következtében fellépô idôjárási szélsôségek jelentôs mértékben befolyásolják a kriti-
kus infrastruktúrák – köztük az energiaellátó rendszerek – biztonságos mûködését
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6 jövŐKÉP

„A 21. században a világ visszatér az emberiség 
alapjaihoz: újból a termôföld, a víz, az élelem, az 
energia lesz a fontos. Furcsa dolog, de mi magya-
rok éppen annak vagyunk bôvében, ami a 21. szá-
zadban a világ sok helyén szûk keresztmetszetté 
válik. […] Az alternatív energiaforrások, különö-
sen a nap-, a geotermikus energia és a bioener-
giák terén is bôségben vagyunk, és lehetnek még 
földgázkészletek a mélyebben fekvô rétegekben. 
A sikerhez azonban az anyagi erôforrásokon túl 
szellemi és lelki forrásokra is szükség van.”
 
(2010, Nemzeti Együttmûködés Programja)
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6.1 Primer energia

A 2008. évi, válság elôtti 1126 pJ hazai primerenergia-

felhasználási értékbôl kiindulva a primerenergia-fel-

használás változását a gazdasági hatáselemzésben 

részletezett villamosenergia-mix és hô forgatókönyvek 

kombinációiból állítottuk össze, illetve egy zöld forga-

tókönyv feltételrendszer30 alapján úgy hogy három for-

gatókönyvet kapjunk (5. táblázat és 16. ábra): 

1. „Ölbe tett kéz”31 forgatókönyv, azaz a mostani 

helyzet konzerválása: 

• villamosenergia-fogyasztás változása 2 %/év ütemmel 

• épületenergetikai programok elmaradnak

• minimális elektrifikáció a közlekedésben, illetve 

nem történik jelentôs közösségi és vasúti közleke-

dés átterhelés 

• alacsony megújuló arány 

Energiatakarékosság, hatékonyság növelés, 
forrásdiverzifikáció, lokalitás, átlátható verseny

30részben a „Környezeti Értékelés a Nemzeti energiastratégia 2030-ig, kitekintéssel 2050-re c. dokumentum stratégiai Környezeti Vizsgálatához” címû 

dokumentum 3.3.9. fejezete alapján, részben a Vidékfejlesztési minisztérium javaslatai alapján

31 megfelel az angol Business As usual (BAu) forgatókönyveknek

A jövô útja, hogy az energiahatékonysági intézkedé-

sek hatására csökkenô energiafogyasztást új, innova-

tív technológiák alkalmazásával biztosítsuk és célzott 

szemléletformálással karbon-tudatossá tegyük a tár-

sadalmi szereplôket. 

A kormányzat felelôssége a kérdés prioritásként való 

kezelése, a lokális adottságokhoz legjobban alkal-

mazkodó alternatívák kiválasztása és támogatása, 

valamint a hazai energiaellátás biztonságára és piaci 

áraira kedvezôtlen külsô hatások mérséklése. ma-

gyarország kedvezô potenciállal rendelkezik mind 

a tudástôke, mind az erôforrások (ivóvíz, élelmiszer 

és alternatív illetve egyes ásványi energiaforrások) 

tekintetében. ezek a készletek hazánk stratégiai 

tartalékait és lehetôségeit jelentik egyben, melyek 

jövôtudatos kihasználása mindannyiunk közös érdeke 

és felelôssége. Az energiastratégiának ezért törekedni 

kell a társadalmi és gazdaságpolitikai célok, illetve 

a nemzeti érdekek szintézisére.

A jövô energiapolitikáját részben a legfontosabb hazai, 

európai és globális kihívásokra adandó válaszok, rész-

ben pedig az uniós energiapolitikai törekvések men-

tén, geopolitikai sajátosságainkat figyelembe véve kell 

kialakítani. ennek fókuszában olyan energetikai infra-

struktúra, szolgáltatási kínálat és piaci integráció kiala-

kítása áll, amely egyszerre szolgálja a hazai gazdaság 

növekedését, biztosítja a szolgáltatások elérhetôségét 

és a regionális piaci árakon keresztül a gazdaság ver-

senyképességét. A közelgô energiastruktúra váltással 

kapcsolatos kihívásokat hazánk javára fordíthatjuk, de 

ehhez az energetikai fejlesztésekben rejlô foglalkozta-

tási és gazdasági növekedést elôsegítô lehetôségeket 

ki kell aknázni.

Az energiastruktúra váltás során meg kell valósítani:

• (I) a teljes ellátási és fogyasztási láncot átfogó 

energiahatékonysági intézkedéseket 

• (II) az alacsony CO
2
 intenzitású – elsôdlegesen 

megújuló energiaforrásokra épülô – villamosener-

gia-termelés arányának növelését; 

• (III)a megújuló és alternatív hôtermelés elterjesz-

tését; 

• (IV) az alacsony CO
2
 kibocsátású közlekedési mó-

dok részesedésének növelését. 

e négy pont megvalósításával jelentôs elôrelépés tehetô 

a fenntartható és biztonságos energetikai rendszerek 

létrehozása felé, amely úton különös tekintettel kell lenni 

a gazdaság versenyképességének fokozására is.
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32 megfelel az angol policy forgatókönyveknek

2. Az Energiastratégia hármas céljának megfelelô, 

„Közös erôfeszítés”32 forgatókönyv:

• villamosenergia-fogyasztás 1,5%/év növekmény-

nyel, kiegészítve a hôszivattyúk és közlekedés 

elektrifikációjának energiaigényével, illetve ener-

giahatékonysági intézkedések hatásával 

• teljes körû épületenergetikai programok indulnak

• nagyarányú elektrifikáció a közlekedésben, illetve 

jelentôs közösségi és vasúti közlekedés átterhelés 

• növekvô megújuló arány és a paksi Atomerômû 

2030 elôtti bôvítése

• jelentôs erômûvi- és hálózativeszteség-csökkentés

3. Zöld forgatókönyv, ami a fenntarthatóság szem-

pontjait fokozottan figyelembe veszi, azonban 

megvalósítása jelentôs gazdasági és fejlesztési 

forrásokat igényel: 

• a villamosenergia-fogyasztás 1%/év növekmény-

nyel – ez a gazdasági folyamatok erôteljes ha-

tékonyságnövelését jelenti. Az ehhez illesztett 6 

vizsgált villamosenergia-mix a gazdasági hatás-

elemzésben megtalálható 

• jelentôs közúti mobilitási igény csökkentés, illetve 

közösségi és vasúti átterhelés

• teljes körû energiahatékonysági programok indul-

nak, az épületállomány mélyfelújításával és meg-

újuló energiaforrások integrálásával a hôellátásba

• a villamosenergia-rendszer szabályozhatóságá-

nak növelése, ami következtében a vizsgált 6 villa-

2008* 2020 2030

A B C A B C

Fûtés, hûtés, HmV   431   499   378   353   534   353   309

energiaszektor     33     33     33     31     33     33     30

mezôgazdaság     20     21     18     18     22     18     18

Lakossági és tercier szektoraa   269   302   218   203   304   193   163

Feldolgozó iparb   109   143   109   101   175   109     98

Közlekedés   192   262   224   200   285   212   190

Villamosenergia-felhasználás   144   182   158   159   219   198   178

Végsô energia-felhasználás   767   943   760   712 1038   763   678

Anyagjellegû és nem energetikai felhasználás     83     83     83     83     83     83     83

energiaátalakítási veszteség   252   295   245   239   348   275   247

Hálózati veszteség (szállítási és elosztási)     24     28     25     25     32     26     26

primerenergia-felhasználás 1126 1349 1113 1059 1476 1147 1034

5. táblázat – primerenergia-felhasználás forgatókönyvek
A – Ölbe tett kéz forgatókönyv
B – Közös erôfeszítés forgatókönyv
C – Zöld forgatókönyv
a Háztartások, valamint szolgáltatások és közintézmények, b Ipari fûtési célú felhasználás és ipari technológia, 
* A 2008. évi adatok forrása: energiagazdálkodási statisztikai Évkönyv 2008. (energiaközpont)

16. ábra: magyarország primerenergia-fogyasztásának várható alakulása 
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A primerenergia-ellátás

versenyképes lesz, ha

• az energiaszektorban, elsôsorban az energia-ta-
karékosság és megújuló technológiák területén új, 
hosszú távú munkahelyek jönnek létre, ami ellen-
súlyozhatja a terjedô alkalmazásuk miatt fellépô 
energiaár többletet.

• a formálódó európai uniós belsô piacnak 
köszönhetôen stabil és átlátható villamosenergia- 
és gázpiaci helyzet kialakulása.

• figyelembe veszi a helyi adottságokat (természeti 
és társadalmi erôforrások) és minél nagyobb mér-
tékben kihasználja azokat – lokális szinten értéket 
teremt.

• a fogyasztói árak az európai uniós árszintnél nem 
magasabbak.

fenntartható lesz, ha

• a primerenergia- igény stabilizálódik a növekvô ke-
reslet mellett.

• alacsony CO
2
 intenzitású – elsôdlegesen megúju-

ló energiaforrásokra épülô – technológiák alkotják, 
melyek hosszabb távon (élettartamuk alatt) megfe-
lelnek a dekarbonizációs peremfeltételeknek.

biztonságos lesz, ha

• nagy mértékben épít a hazai energiaforrásokra.
• rendelkezésre állnak megfelelô mennyiségû kész-

letek egy váratlan helyzet esetére.
• megtörténik az import útvonalak diverzifikálása.

Eszközök: 

• energiahatékonysági programok végrehajtása és 
folyamatos monitoringja.

• a paksi Atomerômû üzemidô hosszabbítása, 
esetlegesen új atomerômûvi blokk(ok) létesítése

• különféle fiskális ösztönzôk (például differenci-
ált átvételi árak, visszatérítendô és vissza nem 
térítendô beruházási támogatások, adó-, illetve 
járulék kedvezmények).

• a zöldáram mellett a megújuló alapú hôtermelés 
támogatása, és a biogáz támogatott átvétele.

• hazai tudásbázison alapuló innovációs techno-
lógiák és gyártási kapacitások ösztönzése, ami 
nélkülözhetetlen a hazai magasan képzett szak-
emberek foglalkoztatottságához. 

• megújuló energia (különös tekintettel a biomasz-
sza és geotermikus eredetûre) és hulladék alapú 
energiatermelés terjedését ösztönzô, differenciált 
támogatási rendszer.

• új fejlesztések megvalósítása mintaprojektek for-
májában.

• régiós és európai szintû egyeztetések és közös 
álláspontok kialakítása.

mosenergia-mixnél nagyobb megújuló, fôleg szél, 

nap és biomassza arány

• jelentôs erômûvi- és hálózativeszteség-csökkentés

A hazai megtakarítási potenciál gazdaságos kihaszná-

lásának elônyeibôl adódó stratégiai fontosságú, átfogó 

energiahatékonysági programok következtében 2030-

ra az ország primerenergia-felhasználása várhatóan 

nem haladja meg 1150 pJ/év szintet. 

· A Nemzeti Éghajlatváltozási stratégia energetikai 

jövôképe szerint az energiafelhasználást csökkente-

ni kell. ehhez azonban nem ad meg bázisévet, ezért 

a dokumentumban is hivatkozott 2005-ös évet vettük 

alapnak – piros szaggatott vonal.

· magyarország Nemzeti reform programja 2020-ra 

10%-os indikatív, önkéntes energia megtakarítási célt 

tûz ki, amely az eu értelmezés szerint két primerenergia 

elôrejelzési pálya különbsége. A Nemzeti energiastraté-

gia céljai ezzel összhangban vannak, mivel az „Ölbe tett 

kézhez” képest 17%-os a megtakarítás (16. ábra).
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6.1.1 energiaHatÉKonYság 

A magyar energetika jellegébôl adódóan az energia-

takarékosság és az energiahatékonyság javítását 

prioritásként kell kezelni, hiszen ebben rejlik a leg-

nagyobb potenciál a primerenergia-igény szinten tar-

tására és az importfüggôség csökkentésére. A teljes 

ellátási láncot figyelembe kell venni, hogy a mûszaki 

megoldások, gazdasági ösztönzôk és társadalmi 

szemléletformálás együttes hatásaként a primerener-

gia-fogyasztás az energiahatékonyság javulásával 

szinten tartható legyen. A teljes ellátási lánc kiemelt 

elemei a következôk (17. ábra):

• Épületenergetikai programok: a „Közös erôfeszítés” 

jegyében egy erôteljes épületenergetikai prog-

rammal a fûtési hôigényeket 111 pJ-lal lehetne 

mérsékelni az „Ölbe tett kéz” forgatókönyvhöz 

képest. A „zöld forgatókönyv” szerint az ipa-

ri energiaracionalizálási programok az energe-

tikai innovációkkal együtt ki fogják egyenlíteni  

a termelésnövekedésbôl és az emelkedô lakossági 

fogyasztásból adódó igény növekedését.

• Villamos erômûvek és hálózat modernizációja:  

a most üzemelô rossz hatásfokú erômûvek cseréjé-

vel, amik megtörténnek 2030-ig a jelen helyzethez 

képest 78 pJ primerenergiát lehetne megtakarítani. 

A lehetséges energiahatékonysági projektek meg-

ítélése – szektoronkénti bontásban és a célkitûzések 

szem elôtt tartásával – megtérülési alapon kell történ-

jen, mert bizonyos projektek megvalósítását követôen  

a határ-megtakarítás elenyészô, miközben a beruházá-

si igény magasabb. ennek érdekében a megvalósítás 

elôtt költségoptimum (legkisebb költség – legnagyobb 

haszon) meghatározása és minimumkövetelmények 

elôírása a célravezetô a gazdaságossági (megtérü-

lési) szempontok figyelembe vételével. ezáltal reális 

költség alapon becsülhetôvé válhat az energiahaté-

konysági potenciál. Az energiahatékonysági beruhá-

zások támogatásánál fontos szempont, hogy a ráfor-

dítás többszörösen és viszonylag rövid idôn belül térül 

meg, valamint jelentôsek a járulékos hasznok (például 

munkahelyteremtés és importfüggôség csökkentés) is. 

A legnagyobb energiahatékonysági potenciál az épü-

letek felújításában és a fûtés-hûtési rendszerek mo-

dernizálásában rejlik. A felhasználás stabilizációja 

a lakossági fogyasztás esetében legalább 30%-os 

energiahatékonyság javulást igényel. ez fôképp épü-

letenergetikai programok sikeres teljesítése esetén 

érhetô el, illeszkedve ezzel a 2010/31/eu33 irányelv-

hez, amely az épületenergetika területén határoz meg 

energiahatékonysági követelményeket a tagállamok 

17. ábra: energiatakarékossági lehetôségek 2030-ig
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33Az európai parlament és a Tanács 2010/31/eu irányelve (2010. május 19.) az épületek energiahatékonyságáról 



62

számára. Az energia-végfelhasználás hatékonyságá-

ról és az energetikai szolgáltatásokról szóló 2006/32/

eK irányelvnek való megfelelés érdekében is szüksé-

ges energiahatékonyság javítást célzó intézkedések 

foganatosítása.

Az épületenergetikai programok jellemzésének legfon-

tosabb indikátora a felújítási mélység34, amely rend-

szerszinten (azaz valamennyi adott típusú) felújított 

épület átlagos megtakarítását fejezi ki. Az épületener-

getikai programok modellezésénél 2030-ig terjedôen 

60%-os átlagos felújítási mélységgel számoltunk. Az 

épületenergetikai programok tervezésekor azonban 

azt is szükséges figyelembe venni, hogy az épületek 

felújítása több évtizedre az adott szintre betonozza 

be a megcélzott szektort. Különös tekintettel azonban 

arra, hogy jelenleg korlátozottan állnak rendelkezésre 

támogatási források, ezért a 2020-ig terjedô idôszak 

elsô felében a költséghatékonyság az egyik meghatá-

rozó tényezô, majd 2020 után már a felújítási mélység 

folyamatos növelése szükséges. Az átlagos felújítá-

si mélység a kezdeti idôszakban 50%, 2020-tól eléri  

a 70%-ot, majd a 2030-as idôtáv végére egyes esetek-

ben akár a 85%-ot is. ehhez azonban olyan támogatási 

és árképzési politika szükséges, ami a közvetlen beru-

házási támogatásokon túl is hatékonyságra ösztönöz. 

Az épületenergetikai programoknak azonban nem csak 

a hôtechnikai szempontokra kell kitérniük, hanem komp-

lex projektek formájában magukba kell foglalniuk a meg-

újuló energiaforrások integrálását, a fûtési rendszerek 

és a világítás korszerûsítését, illetve olyan infokommu-

nikációs technológia alapú szolgáltatások fejlesztését 

és bevezetését, amelyek kimutathatóan hozzájárulnak 

a CO
2
 kibocsátás csökkentéséhez és az energiahaté-

konyság növekedéséhez. e tevékenységben számítunk 

a piaci szereplôk kreativitására és aktív szerepvállalá-

sára. ezeket a szempontokat összhangba kell hozni az 

egészséges belsô téri környezet biztosításával, ugyanis 

a belsô tér minôsége igen jelentôsen befolyásolja a ben-

ne élôk egészségét. emiatt célszerû ezen szempontok 

befoglalása is a kutatási programokba, illetve új eljárá-

sok kidolgozásába és az oktatásába is.

ezért azokban az esetekben, amikor a rendelkezésre 

álló források lehetôvé teszik, illetve az épületek várha-

tó élettartama, és annak felújítással való meghosszab-

bítása indokolja – a rövidtávon költséghatékony maxi-

mum 50%-os javulást eredményezô épületfelújítások 

helyett – célszerû a nagyobb felújítási mélység és  

a komplexitás támogatása is. Az épületek élettartamá-

nak figyelembevételével végzett szuboptimális felújítá-

sok, és az új épületek nem megfelelô hôtechnikai tulaj-

donságai hosszabb távon is megdrágíthatják a további 

dekarbonizációt. A mélyfelújítások további elônye, hogy 

nagyobb a munkahelyteremtô potenciáljuk, mint a rész-

leges felújításoknak. Az újabb technológiák alkalmazá-

sával és elterjesztésével, a „learning by doing” szemlélet 

elterjesztésével a technológiafejlesztôk körébe is emel-

heti az országot. A hazai energiahatékonysági potenciál 

felmérése segítené az ilyen irányú uniós kötelezettségek 

teljesíthetôségének a megítélését is. 

Jelentôs primerenergia-megtakarítási lehetôségek rejle-

nek a villamosenergia-termelô és elosztó rendszer mo-

dernizálásában is. 2009-ben 33,5% a villamos energiát 

termelô erômûvek átlagos villamos hatásfoka. ez emel-

kedni fog a villamosenergia-termelés közel 60%-át adó 

alacsony hatásfokú erômûvek kivezetésével és ezzel 

egyidejûleg az 50-60%-os hatásfokú új gázerômûvek 

rendszerbe állításával. számolunk a villamosenergia-

szállítás és -elosztás veszteségeinek csökkenésével is, 

ami primer energiára visszavetítve jelentôs potenciált 

hordoz magában. ezeket azonban ellensúlyozza a villa-

mosenergia-fogyasztás dinamikus bôvülése. 

Az energiahatékonysági célok megvalósításához 

nagymértékben hozzájárul az ipari és egyéb gazda-

sági szereplôk energiahatékonyságának javulása. 

Kutatások szerint a legköltséghatékonyabb megoldás 

az energia menedzsment rendszerek alkalmazása, 

valamint a rendszeres energia audit. ezen belül az 

ipari szereplôk energiatakarékosság melletti elkötele-

zettségét növelik a köztük és az állam közt létrejövô 

hosszú távú megállapodások (Long Term Agreement, 

LTA). A megállapodásban az ipari szereplô vállalja, 

hogy meghatározott mértékkel csökkenti energiafel-

34az adott típusú épület átlagos megtakarítása a fajlagos fûtési energiakövetelmények (kWh/m2/év) szempontjából
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használását, melynek megvalósulása esetén szabá-

lyozási elônyökben részesül. magyarországon 2011-

ben indult be a Virtuális erômû program, mely az LTA 

rendszert honosítja meg azzal a kiegészítéssel, hogy  

a megvalósult beruházások megtakarításait egy virtuá-

lis erômûben gyûjti össze. 

Az energiaintenzív iparágaknál elô kell segíteni a fenn-

tartható, hatékony és diverzifikált tüzelôanyag keverék 

alkalmazását. ezen belül az arra alkalmas iparágakban 

növelni kell a hulladék alapú, alternatív tüzelôanyagok, 

illetve a biomassza arányát. ez leghatékonyabban az 

ipari ökológia rendszerszemléletû alkalmazásával, 

fenntartható hulladékgazdálkodás kialakításával, azaz 

környezettudatos, hatékony anyagfelhasználással 

érhetô el, függetlenül attól, hogy tüzelôanyagról, nyers-

anyagról, termékrôl vagy hulladékról van szó. 

Az ipari ágazatok között a cementipar már évtizedek 

óta intenzíven együttmûködik más iparágakkal, amely-

nek eredményeként különbözô termelési folyamatok-

ban képzôdô hulladékok és melléktermékek cement-

ipari, hulladék alapú, alternatív tüzelô- adalék- illetve 

nyersanyagként hasznosulnak. A cementipari BreF 

Útmutató elérhetô Legjobb Technikaként (BAT-ként) 

írja elô az alternatív tüzelôanyagok részarányának 

növelését, mely egyidejûleg a lokális ellátásbiztonsá-

got és a fosszilis tüzelôanyagok részbeni kiváltásával  

a CO
2
 kibocsátást is csökkenti.

A mezôgazdaságban is jelentôs potenciál rejlik az ener-

giahatékonyság fokozása szempontjából. egyrészrôl  

a különbözô mezôgazdasági technikák alkalmazása 

között is lényeges energiaigény eltérések vannak, mi-

vel az eltérô üzemstruktúrák és mûvelési intenzitások 

különféle, fôleg fosszilis energiahordozó felhasználást 

jelentenek. másik oldalról a helyi termelés és fogyasztás 

elônyben részesítésével megtakarítható a szállítási költ-

ség- és energiaigény, valamint csökkenthetô a kibocsá-

tás is. ennek kihasználásához azonban struktúraváltás 

szükséges, aminek lehetôségét és mélységét további 

interdiszciplináris vizsgálatokban kell elemezni. 

ezen – az ipar és a mezôgazdaság területén elérhetô 

– energiahatékonyság-növelési lehetôségek kiaknázá-

sának feltétele egy átfogó energiahatékonysági prog-

ram kidolgozása és végrehajtása. 

Az elért energia megtakarításokat azonban részben 

ellensúlyozza a fogyasztói szokások változása (ház-

tartási elektromos és klímaberendezések számá-

nak növekedése), illetve a közlekedés és fûtés-hûtés 

(hôszivattyúk) részleges elektrifikációja. Következéskép-

pen a villamosenergia-fogyasztás dinamikus növekedé-

se valószínûsíthetô annak ellenére, hogy a szigorodó 

uniós elôírásoknak (öko-design illetve öko-címkézés) 

megfelelôen az egységre esô fogyasztás csökken.

A mûszaki fejlesztések és gazdasági ösztönzôk hasz-

nálata mellett lényeges a szemléletformálás, az egyén 

érdekeltté tétele is. Jelenleg a fogyasztókhoz kevés 

információ jut el saját fogyasztási szokásaikról, il-

letve az energiatermelés külsô hatásairól. emellett  

a fogyasztásra ösztönzô támogatási rendszerek és 

az energiatakarékosságot segítô beruházások magas 

költsége, valamint a lakosság által nehezen elérhetô 

támogatási formák is nehezítik az energiahatékonyság 

javulását. A környezettudatos fogyasztók ennek ellené-

re igénylik a takarékosságra ösztönzô, a takarékossá-

got jutalmazó szolgáltatás csomagokat, és a fogyasz-

tásukat érintô információkat. Hiszünk abban, hogy  

a kellô információk és ösztönzôk birtokában a fogyasz-

tás – az életszínvonal romlása nélkül – csökkenthetô.

A jövôben a villamosenergia- és gázszámlák csökken-

tésének egyik eszköze lehet az intelligens mérô rend-

szer bevezetése, ami által a fogyasztók naprakész in-

formációkat kaphatnak a saját fogyasztási szokásaikról. 

ez azonban csak egy eszköz a fogyasztók számára.  

A fogyasztók környezettudatos energiatakarékosságra 

törekvô viselkedését célzott szemléletformáló kampá-

nyokkal kell elôsegíteni. szerencsére az egyre növekvô 

fogyasztói tudatosság, árérzékenység és információ-

igény szempontjából megvan a nyitottság a fogyasztók 

részérôl egy ilyen alkalmazás bevezetésére.

Az intelligens mérés lehetôvé teszi a fogyasztók szá-

mára, hogy optimalizálják energiafogyasztásukat az 

éppen aktuális tarifák függvényében kihasználva a pi-

aci verseny elônyeit. ezáltal együttmûködô partnerré 

válnak a fogyasztó oldali igények szabályozásában, 

így növelve a rendszer rugalmasságát, csökkentve 

a tárolás iránti, valamint az erômûvek visszaterhelé-

se iránti igényt. Az intelligens mérés bevezetésével 
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A 2011. február 4-i európai Tanács ülésen elfogadott 

uniós törekvés szerint 2014-re meg kell teremteni  

a nemzeti energiapiacok integrációját. Az egységes 

belsô energiapiac irányába történô gyors elmozdu-

lást, a nagykereskedelmi piacok teljes integrációját – 

annak ellátásbiztonsági, árstabilitási és versenypiaci 

elônyei alapján – a hazai energiapiacok mûködésének 

keretfeltételeként kell számba vennünk. 

A nemzeti villamosenergia- és földgázpiacok regio-

nális, majd uniós léptékben történô integrációja nem 

egy externália, amelyet külsô adottságként kell kezel-

ni, hanem olyan folyamat, amelyhez a hazai energia-

politikának folyamatosan alkalmazkodnia, illetve arra 

proaktívan reagálnia és azt segítve elômozdítania 

kell. ezért a regionális integrációs folyamat részese-

ként és alakítójaként a magyar energiapolitikára az 

energiapiaci integrációban rövidtávon is jelentôs fel-

adat hárul. A hatékony regionális piac kialakulásához 

– amely egyrészt elô tudja segíteni a fogyasztói ér-

dekek érvényesülését, másrészt támogatja az ország 

versenyképességének javulását – a hazai szabályo-

zási környezet piacbarátabb megközelítése szüksé-

ges. A középtávra kitûzött célok megvalósíthatósá-

ga, vagyis a késôbbi keretfeltételek szempontjából 

meghatározó jelentôsége van annak, hogy a magyar 

energiapolitika a következô években milyen válaszo-

kat ad ezekre a piacintegrációs kihívásokra. 

Hazánk energiapolitikai súlyához a jövôben is nagy-

ban hozzájárul a nemzeti vagyon jelentôs elemét 

képezô földgáz-infrastruktúra, amely kiépítettsége 

és állapota magasan meghaladja a régióbeli orszá-

gokét. magyarország a kelet-közép-európai régióban 

a földalatti tárolókapacitások tekintetében rendelke-

zik komparatív elônnyel, így gáztárolás szempontjá-

ból kulcsországgá válhat. magyarország geopolitikai 

helyzetébôl – a tervezett észak-déli és nyugat-keleti 

energia folyosók is hazánk területén haladnak át – és 

az infrastruktúra fejlesztésekbôl adódóan a földgáz-

elosztás tekintetében stratégiai szereplôvé válhat  

a régió gázellátása terén. 

A földgáz-kereskedelem szempontjából kedvezô 

ellátásbiztonsági és versenyképességi, GDp termelô 

elem lehet a kereskedelmi tárolók, illetve a lemûvelt 

szénhidrogén mezôkben rejlô tárolási kapacitások 

üzleti célú használata. Az eddigi vizsgálatok alapján 

a jelenlegi 5,8 milliárd m3 kapacitáson felül további 10 

– 12 milliárd m3 gáz betárolására lehet lehetôség bi-

zonyos geológiai formációkban. A jelenleg üzemben 

lévô tárolói kapacitások, mind a mobilkapacitások, 

lehetôség nyílik a védendô fogyasztók eladósodá-

sának elkerülésére, illetve a fogyasztás mértékének 

szabályozására is. A bevezetés mûszaki és gazda-

sági nehézségein túl megkerülhetetlen az adatvéde-

lemmel kapcsolatos aggályok jogszabályi tisztázása. 

Jelenleg azonban az intelligens mérés hazai beveze-

tésével célszerû megvárni az elérhetô elônyöket nyil-

vánvalóvá tevô hazai mintaprojekteket és nemzetközi 

tapasztalatokat, a technológia kiforrottságát és a tö-

meges alkalmazás révén az eszközök árcsökkenésbôl 

adódó elônyöket, mivel ezáltal a fogyasztókra 

terhelôdô többletköltségek is elkerülhetôek. A beveze-

tés ütemét folyamatos, meghatározott idôközönként 

ismétlôdô költség-haszon elemzések eredménye és 

az energiahatékonysági célok teljesíthetôségéhez 

szükséges feltételek biztosítása határozza majd 

meg. A jelenlegi mintaprojektekre alapozott áttörés 

az elkövetkezendô 10 éven belül valószínûsíthetô, 

ehhez azonban elengedhetetlenek az infrastrukturá-

lis beruházások. Az intelligens méréshez szükséges 

eszközök hazai gyártása jelentôsen hozzájárulna  

a foglalkoztatás bôvüléshez is.

6.1.2 regionális infrastruKtúra 
Platform 
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mind a kitárolási kapacitások tekintetében megha-

ladják a hazai átlagos téli igényeket, ezzel megnyitva  

a lehetôséget a tárolói kapacitások, akár kereske-

delmi, akár stratégiai célzatú regionális értékesítése 

elôtt. stratégiai szempontból nézve ez a földgáz-tá-

rolási adottság régiós piaci csere-érték is lehet, pél-

dául villamosenergia-tárolás vagy LNG terminál ka-

pacitás lekötés ellentételeként. ehhez biztosítani kell  

a megfelelô ellátási garanciákat: technikailag meg kell 

oldani a kitárolás, illetve a szomszédos országig való 

eljuttatás összes vonatkozó kérdését olyan krízishely-

zetben is, amikor a prioritást élvezô itthoni fogyasztók 

ellátása is nehézséget okozhat. 

Alapvetô fontosságú a hosszú távon kiegyensúlyozott 

forrásszerkezet elérése és fenntartása. Hazánk szá-

mára ezért kiemelt jelentôséggel bír, hogy a beszerzé-

si forrásainak diverzifikációja, és ezáltal az árverseny 

létrehozása érdekében szükséges lépéseket mielôbb 

végrehajtsa. A kiszolgáltatottság csökkentése érdeké-

ben folytatni szükséges a több forrásból és alternatív 

útvonalakon, elsôdlegesen a már meglévô infrastruk-

túrára támaszkodó földgáz beszerzési lehetôségének 

vizsgálatát. reális új beszállítási lehetôségek esetén  

a hiányzó infrastruktúra elemek létesítését és a jelenle-

gi vezetékek kapacitásának – a kereskedelmi igények-

hez illesztett – esetleges bôvítését és kétirányúsítását 

a régiós partnerekkel együttmûködve kell megtenni 

(18. ábra). A beszerzési alternatívák hatását elemzô 

forgatókönyvek az energiastratégia mellékletének 

„Gázpiac” fejezetében találhatók, a forgatókönyvek tel-

jes körû tudományos vizsgálatát pedig az energiastra-

tégia gazdasági hatáselemzése tartalmazza. Az ener-

giastratégia csak az általunk legvalószínûbbnek tartott 

szcenáriót illetve szcenáriókat részletezi.

Az új beruházások szükségesének megítélése so-

rán az érintett szomszédos, illetve regionális pia-

cokkal együtt – az eu ajánlásait követve – vizsgálni 

kell az elônyök megoszlását és a költségek ennek 

megfelelô allokálásának a lehetôségét, különös tekin-

tettel a kereslet-kínálat várható alakulására. ezáltal 

elkerülhetô, hogy ezekkel kapcsolatban aránytalanul 

nagy terhek kerüljenek a hazai fogyasztókra. A régiós 

együttmûködések kialakítása és erôsítése a 2015-ben 

esedékes gázszállítási szerzôdések megújítását cél-

zó tárgyalások során jelentôs elônyt jelenthet. ezen 

az idôtávon az orosz gáz megkerülhetetlen tényezô, 

ezért a mindenkori magyar kormánynak olyan kon-

szenzusos, proaktív energia-külpolitikát kell folytatnia 

mind Oroszország, mind ukrajna tekintetében, amely 

biztosítja a folyamatos szállítást, illetve a tranzit zavar-

talanságát. emellett azonban vizsgálni kell az egyéb 

beszerzési alternatívákat is:

1. A szlovák-magyar interkonnektor megépítésével 

magyarország valóban belépne az eu (elsôsorban 

német) piacokra. A Baumgarten/moson kapcsolat-

tal és a szlovák interkonnektor kapacitásával szá-

molva a 10-12 milliárd m3/év nyugati irányból való 

importlehetôség lefedi majdnem a teljes import-

szükségletünket. ezek a fejlesztések jelentôsen 

hozzájárulhatnak az olajindexált és a piaci árak 

közötti különbség csökkentéséhez. 

2. Az árban már versenyképes kontinentális és interkon-

tinentális LNG kereskedelem nagyban hozzájárulhat 

hazánk energiaimport forrás diverzifikációjához. ez 

megvalósulhat az európai unió vezetékrendszerén 

keresztül már meglévô olasz és egy jövôbeni horvát, 

szlovén vagy lengyel LNG terminál használatával 

és az AGrI (Azerbajdzsán-Grúzia-románia Össze-

kötetés) vállalkozás keretében is románia felôl (18. 

ábra). magyarország számára tehát megfontolandó 

tartós bérlet, kapacitás lekötés vagy résztulajdon egy 

közeli LNG terminálban, illetve egy új terminál fel-

építésében való részvétel, valamint az, hogy a régió 

kiszolgáltatott országai esetleg együtt finanszírozná-

nak ilyen beruházásokat.

3. Az európai unió által is támogatott, évi 31 milliárd 

m3 tervezett kapacitású Nabucco projekt forrása 

nem orosz, hanem a Kaszpi-tenger térségi (Azerbaj-

dzsán, Türkmenisztán, Kazahsztán, Üzbegisztán) 

és arab földgáz (Irak) lenne, így nemcsak új szállító 

útvonalat, hanem új forrás bevonását is jelentené 

(18. ábra). A projekt jelenlegi legfôbb gyengesége, 

hogy a finanszírozhatóságához komoly kockázatke-

zelési segítségre van szükség. Azerbajdzsán már 

középtávon reális beszerzési forrás lehet (shah 

Deniz II), amelyhez késôbb kapcsolódhat a többi 
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közép ázsiai ország – elsôsorban Türkmenisztán –  

a transz-kaszpi vezeték megépítése után.

4. Lengyelországban közelítôleg 1000 milliárd m3 pala-

gáz készletet tártak fel, amely a számítások szerint 

akár ötven évig kiszolgálhatná energiával a teljes 

országot, sôt a lengyel import csökkenésébôl adó-

dó extra orosz gázmennyiség a Jamal vezetéken 

hazánkba is szállítható lengyel/szlovák irányból.  

A közelmúltban nagy lépéseket tettek a kitermelés 

felé, azonban az európai alkalmazhatóság korlátját 

az jelenti, hogy míg Észak-Amerikában nagyrészt 

lakatlan területeken folyik a kitermelés, addig eu-

rópában sûrûn lakott övezeteket érintene, ami költ-

séghatékonysági és engedélyezési problémákat vet 

fel. másrészt a kitermelés jelenlegi technológiája 

nagymennyiségû metán-szivárgást eredményez, 

ami klímavédelmi szempontból kiküszöbölendô.

A belsô eu energiapiac jogi és infrastrukturális kiépí-

tésének befejezése után, még 2030-ig a fentieken túl 

elérhetôvé válhat 

• norvég gáz osztrák/szlovák irányból,

• észak-afrikai gáz olasz/szlovén/horvát irányból. 

Hazánk számára prioritást az olyan kezdeményezések 

jelentik, amelyek nem csak szállítási útvonal alternatí-

vát, hanem forrásdiverzifikációt is jelentenek. Bármelyik 

lehetôség megvalósítása esetén részletesen vizsgálni 

kell a szükségessé váló infrastruktúra-fejlesztéseket,  

a mûrevaló hazai földgázvagyon kiaknázási lehetôségeit, 

új földgáztárolók megvalósítását, valamint a régiós ke-

reslet-kínálat alakulását. ugyanakkor látni kell, hogy  

a nagy nemzetközi projektek (például Nabucco és Déli 

Áramlat) sikere nem csak magyarországon múlik.

Hangsúlyozni kell, hogy a jelenleg látható világgaz-

dasági, kitermelési, kereslet-kínálati tendenciák alap-

ján 2030-ban is az orosz földgáz lesz a meghatározó  

a magyar és a tágabb kelet-közép-európai regionális pi-

acon, a fenti alternatívák kisebb mértékben, kiegészítô 

és biztonsági forrásokként jöhetnek számításba. 

A beszerzés diverzifikáció elengedhetetlen feltétele  

a megfelelô határkeresztezô infrastruktúra kialakítása 

még a jelenlegi hosszú távú szerzôdések lejárta (2015) 

elôtt. A nem orosz irányú beszerzési lehetôségeink nagy-

sága döntôen határozza meg a késôbbi beszerzéseink 

alku pozícióját. A mellékletben vizsgált hálózatfejleszté-

sek (moson kompresszorbôvítés, HAG bôvítés és szlo-

vák-magyar interkonnektor) társadalmi hasznossága 

magas fokú, mivel a beruházások értékének többszörö-

se realizálható a piaci földgáz árpályára való áttéréssel. 

Az energiapiac stabilizálásának további fontos esz-

köze lesz az eu egységes belsô piacának kialakítá-

sa, amiben magyarország aktívan részt kíván venni, 

hiszen az a fogyasztók érdekeit szolgáló árversenyt 

eredményezhet, mind a gáz, mind a villamos áram te-

kintetében. A belsô piac minél teljesebb megvalósulá-

sa egyúttal a hazai termelôk értékesítési lehetôségeit 

is biztosítja. ez utóbbi különösen akkor válhat fon-

tossá, ha a jövôben a hazai igényt esetleg meghala-

dó atomerômûi termelést külföldön kell értékesíteni.  

18. ábra – Földgáz forrás- és tranzit diverzifikáció 2015 utáni jövôképünk
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6.1.3 megújuló energiaforrásoK

A régiós szerepkör erôsítése érdekében célszerû  

a kölcsönös elônyökön alapuló stratégiai partner kap-

csolatok kialakítása a társaságok között, amit a kor-

mánnyal kötött stratégiai megállapodás is erôsíthet.

A regionális szerep erôsítésének egy másik aspek-

tusa lehet az energiastruktúra váltással kapcsolatos 

iparágak (például megújuló energia hasznosítás és 

energiahatékonyság terén) tudatos fejlesztése, ami 

megteremtheti fejlesztô és gyártó központok létrejöt-

tének lehetôségét. Hazánk ez irányú adottságainak 

kihasználásával lehetôvé válna tudás és technológia 

transzfer kialakítása is.

35 olyan technológiák, amely élelmezési és takarmányozási célra is fordítható termények, illetve területek helyett melléktermékek és marginális területek 

használatával biztosítanak energiát, illetve energiahordozót

A fenntartható ellátás érdekében a megújuló energia 

aránya a primerenergia-felhasználásban a mai 7%-ról 

20% közelébe emelkedik 2030-ig. A 2020-ig megvaló-

suló növekedési pályát – 14,65%-os részarány elérése 

a kitûzött cél – a megújuló energia Hasznosítási Cse-

lekvési Terv mutatja be részletesen. 

A megújuló energiaforrások felhasználásának 

ösztönzô rendszerét úgy kell kialakítani, hogy kap-

csolt, villamos áramot és hôt együttesen szolgáltató 

energiatermelés esetén prioritást a kapcsoltan termelô 

biogáz és biomassza erômûvek kapjanak, valamint  

a szintén elsôdleges fontosságú geotermikus ener-

gia elsôsorban, de nem kizárólagosan hôtermelés 

céljából kerüljön hasznosításra. A fenntarthatóság és 

energiahatékonyság kritériumainak megfelelôen és 

azok betartásával prioritást élvez a mezôgazdasági 

melléktermékek (például szalma, kukoricaszár), illetve 

szennyvizek és szennyvíziszapok lokális energetikai 

felhasználása, többek között biomassza erômûvekben, 

illetve biogáz telepeken. Az anyagában már nem hasz-

nosítható kommunális és ipari hulladékok energetikai 

hasznosítását szigorú feltételekkel és környezetvédel-

mi elôírások alapján mûködô hulladékégetô mûvekben 

kell megoldani. A termelt biogáz tisztításával a földgáz 

import részleges kiváltása is lehetôvé válik. A mai tûzfia-

szenes együtt-tüzelésen alapuló alacsony hatékonysá-

gú, nagy léptékû villamosenergia-termelés támogatása 

a hatásfok kritériumhoz lesz kötve. A fô hangsúly a 

nagy léptékû együtt tüzelés helyett elsôsorban az elôbb 

említett, prioritást élvezô technológiák és nyersanya-

gok, másrészt a mezôgazdasági és természetvédelmi 

szempontból marginális területeken helyet kapó máso-

dik generációs35 energetikai rendeltetésû ültetvényekrôl 

19. ábra – A második generációs energianövények potenciális energiahozamai (GJ/ha) európában
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származó lágy- és fásszárú alapanyagokra kerül. Az 

Imperial College (London, uK) tanulmánya szerint 

a Közép- és Kelet európai régióban összesen 40-50 

millió hektár mezôgazdaságilag mûvelhetô terület áll 

parlagon. ennek a területnek a jelentôs része, vala-

mint azok a mezôgazdaságilag marginális területek, 

amelyek a gyenge termôtalaj, vagy a belvíznek való 

kitettség miatt soha nem kerültek mûvelésbe integrált, 

regionális hasznosítással jelentôs forrásai lehetnének 

az eu zöldenergiával való ellátásának (19. ábra). Az 

energetikai célú növénytermesztés esetén különös fi-

gyelmet kell fordítani az ökológiai hatásokra, a talaj- és 

vízgazdálkodásra, illetve a földhasználat-változásból 

eredô ÜHG kibocsátás változásra. 

Hazánk biomassza alapú zöldenergia termelési po-

tenciálja kiemelkedônek számít európai összehason-

lításban. Az olajnövények (repce, napraforgó), az elsô 

generációs energianövények (az élelmezésben is fon-

tos szerepet játszó kukorica, cukorrépa, stb.), valamint 

a második generációs energianövények (az élelme-

zésben nem hasznosított energianyár, energianád, 

energiafûz, akác, stb.) összevont potenciális energia-

hozamai alapján a második helyet foglaljuk az európai 

országok rangsorában (20. ábra).

A hazai megújuló energia potenciál és kiaknázható 

készletek nagyságára több becslés is napvilágot látott 

az elmúlt években. Az egyik legnagyobb ívû felmérést 

a magyar Tudományos Akadémia megújuló energia 

Albizottsága végezte el 2005-2006 folyamán. A fel-

mérés eredményei hangsúlyozottan a hazai teljes 

vagy elméleti potenciálra vonatkoztak. ez alapján  

a teljes hazai megújuló potenciál 2600-2700 pJ/évre 

becsülhetô, amely jelenlegi primerenergia-felhaszná-

lásunk körülbelül 2,5-szerese. A tanulmány által fel-

mért potenciál sohasem érhetô el, csak iránymutató  

a lehetôségek tekintetében (6. táblázat).

Az elméleti potenciálhoz képest a mindenkori technoló-

giai és gazdaságossági szempontok alapján lényege-

sen alacsonyabb érték adódik a reálisan kihasználható 

potenciálra. ezzel kapcsolatban azonban nagymérték-

ben, 100-1300 pJ/év értékek között szórnak a hazai 

szakértôi becslések. A potenciálszámítások ugyan-

is eltérô feltételezésekkel élnek a hazai energiafel-

használás távlati alakulását és összetételét érintôen,  

a meglévô energetikai rendszerhez való illeszthetôség, 

az alapanyagok várható rendelkezésre állása, illetve  

a következô 10-15-20 évben gazdaságosan kiaknáz-

ható lehetôségek tekintetében. Hazánkban ez idáig 

nem készült egy, a hazai megújuló energiaforrások 

kihasználhatóságát technológiai-, gazdasági-, társa-

dalmi és környezetvédelmi feltételek alapján vizsgáló 

potenciál-felmérés. ez pedig elôfeltétele egy országos 

decentralizált megújuló energia termelési hálózat létre-

hozásának és közvetve az Új széchenyi Terv megújuló 

magyarország – zöld Gazdaság keretprogram megva-

lósulásának. A meglévô becslések alapján azonban ál-

lítható, hogy magyarország megújuló energiaforrások 

tekintetében nem szegény ország és akár a mai tech-

nológiai szint mellett is a primerenergia-felhasználás 

jelentôs részét megtermelhetnénk velük. egy bizonyos 

határig tehát a kitûzött célok szabják meg a potenci-

ált, vagy másképpen a rendelkezésre állás tekinteté-

20. ábra – Az olajnövények, elsô- és második generációs energianövények összesített energiahozamai (GJ/ha) európában
Forrás: Fischer et al 2010 Biofuel production potentials in europe sustainable use of cultivated land and pastures. part I: Land productivity potentials
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Megújuló energiaforrás Potenciál (PJ)

Napenergia 1838

Vízenergia 14,4

Geotermia 63,5

Biomassza 203-328

szélenergia 532,8

Összesen 2600-2700

6. táblázat – magyarország megújuló energia potenciálja
Forrás: GKm 2008 – „stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008 – 2020”

ben a hazai lehetôségek nem képezik felsô korlátját  

a felhasználásnak. A korlátot a gazdaságos, ésszerû 

és fenntartható kihasználás szempontjai, valamint  

a felhasználói oldal lehetôségei jelentik.

A elméleti maximum értékekbôl látszik, hogy hazánk-

ban potenciálisan a napenergiából nyerhetô a legtöbb 

megújuló energia. A megújuló potenciál felméréshez 

hasonlóan – épületenergetika megfontolásból – ér-

demes egy „tetôpotenciál” felmérô programot indítani  

a napenergiából nyerhetô megújuló energia terme-

lésre alkalmas potenciális háztetô felületek nemzeti 

szintû összesítésére. ennek segítségével a jövôben 

legalább részlegesen megvalósítható a városokban 

is az egyéni hô-, illetve villamosenergia-ellátás. mind-

emellett jelenleg a napenergia hasznosítás terén van 

a legnagyobb szakadék a lehetôségek és a ténylege-

sen realizálható energiatermelés között. ennek oka a 

fototermális és fotoelektromos berendezéseken alapu-

ló energiatermelés nagyon magas költsége és a vál-

tozó rendelkezésre állás miatti kiszabályozási prob-

lémák. A szélenergiánál ez utóbbi a fô probléma, az 

elôállítási ár már versenyképes lehetne. ezért olyan 

ösztönzô rendszer kialakítása a cél, amely elôsegíti, 

hogy a napenergia alapú hô- és villamos-, illetve a 

szél által termelt villamos energia mennyisége is nö-

vekedjen összhangban a villamosenergia-rendszer 

szabályozhatóságának fejlesztésével. 2020 után nyíl-

hat lehetôség a hazai napenergia potenciál közvetlen 

áramtermelésben való nagyobb arányú kihaszná-

lására a fotovillamos technológia árcsökkenése ré-

vén. A technológiák költségcsökkentése elôsegíthetô  

a megfelelô kutatás-fejlesztés és gyártás támoga-

tásával, azonban sok esetben ezeken a területeken  

a nemzetközi folyamatok a mérvadóak. Az új, hazai in-

nováción alapuló technológiák számára biztosítani kell a 

lehetôséget, hogy elôzetes tanulmányok után mintapro-

jekt formájában bizonyíthassák életképességüket. 

A becslések egyik legvitatottabb pontja a hazai bio-

massza potenciálra vonatkozó számítások. A becslé-

sek több szempontból is nagy eltéréseket mutatnak, 

amit nehezítenek a statisztikai besorolással kapcsola-

tos problémák (pl. biológiai és nem biológiai eredetû 

hulladék besorolása). A becslés a biomassza potenciál 

megtermelôdô, megtermelhetô mennyiségére vonat-

kozik, nem veszi azonban figyelembe a begyûjtéssel, 

szállítással, logisztikával kapcsolatos költségeket.  

A kiaknázható biomassza potenciálnak ezért egy felsô 

becsléseként értelmezhetô. A biomassza energeti-

kai hasznosításának három fô területére fókuszálva  

a következô értékeket kapták (7. táblázat).

A környezetvédelmi szempontok figyelembevételé-

vel készített becslést a hazai biomassza potenciálra 

2006-ban az európai Környezetvédelmi Ügynökség 

(eeA). Az eeA vizsgálatai szerint a fenntarthatósági 

Biomassza Mennyiség (ezer t/év) Potenciál (PJ/év)

elsôgenerációs bioetanol alapanyag 1330 70

Biodízel alapanyag 250 20

szilárd (tüzeléstechnikai) 188

Biogáz 25

7. táblázat – Biomassza hasznosítás energetikai potenciálja
Forrás: GKm 2008 – „stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008 – 2020”
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szempontok figyelembe vételével az összes hazai bio-

masszára alapuló megújuló energia potenciálja 145,5 

pJ. ez nagyságrendileg egybevág több hazai szakértôi 

becslésben meghatározott, a ténylegesen kiaknázható 

biomassza potenciálra vonatkozó becsléssel.

A decentralizált megújuló energia termelési modell 

elterjesztése érdekében kiemelt fontosságú, hogy  

a jövôben a jogi környezet (engedélyezés, hálózat-

ra csatlakozás, szabályozás) egyszerûsödjön, és 

befektetô baráttá váljon, valamint a megfelelô techno-

lógiai keretek (hálózatra csatlakozás, hálózatfejlesz-

tés) rendelkezésre álljanak. A megfelelô és ösztönzô 

befektetôi környezet biztosítása esetén a decentrali-

zált modell terjedését a helyi adottságok és hôigények, 

valamint a helyi fizetôképes kereslet fogja meghatá-

rozni. emellett a kis rendszerek létesítése, beüzeme-

lése és szervizelése nagyrészt kvalifikált munkaerôt 

igényel, valamint a decentralizált villamosenergia-

termelés megvalósulásával a hálózati veszteség is 

csökkenthetô. A lokális adottságok kihasználása mel-

lett a decentralizált modell másik jellemzôje az integrá-

ció, azaz többféle technológiák és funkciók egy rend-

szerbe illesztése. egy ilyen komplex rendszerrel helyi 

szinten, a haszon helyben tartása mellett egyesíthetôek 

többek között az energetikai, a hulladékkezelési és  

a vidékfejlesztési szempontok is. Az ösztönzésre for-

dítható többletforrásoknál viszont figyelembe kell venni 

a teljes társadalom teherbíró képességét. 

A 2020-ra kitûzött megújuló energia arány nem 

teljesíthetô az erdészeti és mezôgazdasági biomassza 

fenntarthatósági kritériumoknak megfelelô energetikai 

hasznosítása nélkül, ezért az energetikai felhasználás 

mellé a fenntartható erdôgazdálkodásnak is kapcso-

lódnia kell. A fa energetikai hasznosításának feltételeit 

egyrészt szükséges szigorítani, megelôzendô, hogy 

tûzifán és erdészeti mellékterméken kívül más célra 

is hasznosítható fatermékek is elégetésre kerüljenek. 

másrészt szigorúbb ellenôrzés szükséges a fenntart-

ható erdômûvelés igazolása terén is, különösen a ma-

gán erdôgazdálkodók esetén. ez nemcsak azt jelenti, 

hogy tartamos erdôgazdálkodást kell végezni, hanem 

azt is, hogy az erdô fennmaradása mellett ismétlôdô 

fahasználat is megvalósuljon, így a mindenkori embe-

ri igények kielégítése ne okozzon problémát, segítse  

a természetes CO
2
 körfolyamat és a környezet fennma-

radását. Vizsgálni kell a tanúsítványt kiadó szervezetek 

jogosultságát és szakmai kompetenciáját. Természet-

védelmi okokból a nehezen újuló bükkfa égetését meg 

kell tiltani, helyette az erdészeti és mezôgazdasági 

melléktermékek és hulladékok, valamint az energiaül-

tetvények hasznosítására kell nagyobb súlyt helyezni. 

emiatt az erdei tûzifa energetikai célú hasznosítása 

csak akkor elfogadható, ha a Nemzeti erdôprogram 

keretén belül sikerül megvalósítani az erdôállomány 

folyamatos megújulását és gyarapodását, valamint si-

kerül kialakítani, illetve megerôsíteni a tûzifa-kitermelés 

fenntarthatósági kritériumrendszerét, a hozzá kapcso-

lódó ellenôrzési rendszert, a szabályozás keretében. 

Az erdôterületek növelése hozzájárulhat a vidéki fog-

lalkozatás bôvítéséhez, a mélyszegénységben élô ré-

tegek számára munkalehetôséget biztosít, szén-dioxid 

megkötése révén segíti a klímaváltozás enyhítését és 

kedvezô árú energiahordozót biztosít a helyi ellátáshoz.

A nagy erômûvekben alacsony hatékonyságú a fa 

hasznosítása. A hatásfok jelentôs mértékben ja-

vítható, ha a jelenlegi rendszerrel szemben az 

elsôdlegesen hôcélú decentralizált hô- energiater-

melés valósul meg. A decentralizált rendszereknél 

elérhetô, hogy nem kell nagy távolságról begyûjteni 

az energetikai alapanyagot, nem kell messzire szál-

lítani a megtermelt hôt és biztos felvevôpiac lesz –  

a környezô településeken – a hômennyiségre. A de-

centralizált termeléssel könnyebben kivitelezhetô  

a hamu talajba történô visszajuttatása is, amely csök-

kenti a talajerô-utánpótlás szükségességét. 

A szintén jelentôs geotermikus potenciál kiaknázá-

sánál figyelembe kell venni az energetikai mellett 

az egyéb hasznosítási lehetôségeket (ivóvízellátás, 

gyógyászat, turizmus) is azok megfelelô rangsoro-

lásával. A termálvizek hasznosítása esetében, a 

helyi adottságok figyelembe vétele mellett meg kell 

határozni a rendelkezésre álló, valamint a károso-

dás nélkül kitermelhetô termálvíz-készlet mennyisé-

gét (figyelembe véve az engedéllyel rendelkezô ter-

málvízkivételek mennyiségét is). ehhez szükséges 

a projektek egyedi elbírálása, a vízkészlet mennyi-
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ségi állapotának állandó rögzítése és a jogszabályi 

környezet megteremtése.

Az egyéni, lakossági alkalmazások tekintetében fôleg  

a napenergia és a hôszivattyúk elterjedése reális, 

azonban a szélenergia is jelentôs szerepet játszhat 

szigetüzemû mûködésben, különös tekintettel a tanyák 

villamosítására. ez fôleg ott jelentôs, ahol a villamos-

energia-ellátáshoz szükséges villamos hálózat kiépítése 

olyan magas költségekkel járna, hogy annak megtérülé-

se kétséges lenne. Ilyen esetben érdemes megvizsgálni 

a megújuló energiából történô helyi villamosenergia-ter-

melés lehetôségét, mérlegelve ennek a költségeit.

6.2 villamos energia
Hálózat fejlesztés, decentralizáció, megújuló és atomenergia

• Amennyiben a közlekedés és a fûtés/hûtés 

jelentôs villamosenergia-felhasználókká válnak 

és felhasználásukat – az intelligens hálózatokon 

keresztül – a rendszerirányító be tudja kapcsolni 

a rendszerszabályozásba, akkor a csúcsterhe-

lés növekedése lelassulhat és csökkenhet a vil-

lamosenergia-igények napon belüli ingadozása 

is. ez jelentôs kedvezô hatást gyakorolhat az 

erômûvi struktúrára, a rendszerirányításra, a há-

lózatfejlesztésre és a tartalékképzésre is. 

• A földgáz alapú hazai villamosenergia-termelés 

jövôje szempontjából a földgázbeszerzési utak 

diverzifikációja és a piaci áras beszerzés elen-

gedhetetlen. Amennyiben a hazai gázalapú áram-

termelés nemzetközi versenyképessége tartósan 

gyenge marad, akkor a tartalékarány fenntartá-

sához szükséges erômûpark létrejötte és piacon 

tartása csak erôs állami beavatkozások mellett 

lesz megvalósítható. ezért az energiamixek vizs-

gálatánál feltételezzük a beszerzési utak diverzi-

fikációját, és a piaci áras földgáz beszerzést.

• Az egységnyi villamosenergia-elôállításához szük-

séges fosszilis primerenergia-igény a rendszer 

hatásfokának növekedése miatt csökkeni fog. 

emellett csökkenteni kell a magas, 10%-os háló-

zati veszteséget, amit a hálózati tarifák fejlesztést 

ösztönzô szabályozásával kell elôsegíteni. 

• Az ipari villamosenergia-fogyasztóknál rejlô ener-

giahatékonysági potenciál felmérése és a vállala-

tokat ösztönzô jogszabályi környezet kialakítása 

csökkentheti a villamosenergia-fogyasztás növe-

kedését, és kiegyenlítheti a villamosenergia-igé-

nyek napon belüli ingadozását. A megtakarítások 

országos aggregálásához szabványosított moni-

toring rendszer kidolgozása ajánlott.

• A „Közös erôfeszítés” villamos energia keresleti 

pályájához hat különféle energiamix forgatóköny-

vet vizsgáltunk (21. és 22. ábra):

a) Atom-Zöld: Új atomerômûvi blokkok létesítése  

a paksi telephelyen és a magyarország megújuló 

energia Hasznosítási Cselekvési Tervében (NCsT) 

rögzített megújuló energia felhasználási pálya meg-

hosszabbítása 

b) Anti Atom-Zöld: Nem épülnek új blokkok a paksi 

telephelyen és az NCsT-ben rögzített megújuló ener-

gia felhasználási pálya meghosszabbítása

c) Atom-Zöld(+): Új atomerômûvi blokkok létesítése 

a paksi telephelyen és az NCsT-ben rögzítettnél am-

biciózusabb megújuló energia felhasználási pálya 

d) Atom(+)-Zöld: Új atomerômûvi blokkok létesítése 

a paksi telephelyen, majd 2030 után új telephelyen 

is, illetve az NCsT-ben rögzített megújuló energia fel-

használási pálya meghosszabbítása

e) Atom-Szén-Zöld: Új atomerômûvi blokkok léte-

sítése a paksi telephelyen és az NCsT-ben rögzített 

megújuló energia felhasználási pálya meghosszabbí-

tása, valamint egy új szénerômû létesítése

f) Anti Atom-Zöld(+): Nem épülnek új blokkok a pak-

si telephelyen és az NCsT-ben rögzítettnél ambició-

zusabb megújuló energia felhasználási pálya

Az alaperômûvek és a megújuló erôforrást használó 

erômûvek termelése csak a belföldi igények egy ré-

szét fedezi. A teljes fogyasztás kielégítéshez és a biz-

tonságos ellátás garantáláshoz további, menetrend-
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tartó és csúcserômûvi funkciókat ellátó erômûvekre 

van szükség. Az erômûvi mix hiányzó elemei egy 

teherkiosztási modell segítségével kerültek meghatá-

rozásra, amely figyelembe veszi:

• az elôrejelzett villamosenergia-fogyasztás és 

éves csúcsterhelés nagyságát,

• az alaperômûvek termelését és az importált villa-

mosenergia-volumenét,

• az idôjárásfüggô erômûvek (szél- és naperômûvek) ter-

melési és rendelkezésre állási sajátosságait,

• a befektetések megtérüléséhez szükséges telje-

sítmény kihasználási arány erômûvi technológi-

ánként eltérô minimális mértékét, és 

• a folyamatos és hosszú távon is biztonságos vil-

lamosenergia-ellátás fenntartáshoz szükséges 

tartalékkövetelményeket.

A forgatókönyvekben a hazai erômûvek az import 

szaldó alakulásától függetlenül mindig rendelkeznek 

a csúcsterhelés 15%-nak megfelelô kapacitástar-

talékkal. A menetrend- és csúcserômûvi funkciókat 

kombinált ciklusú gázturbinás (CCGT), a csúcs- és 

tartalékerômûvi funkciókat pedig nyílt ciklusú gáz-

turbinás (OCGT) erômûvek látják el. Amennyiben 

a nukleáris és szenes erômûvi kapacitások nem 

elégségesek a zsinórterhelés kielégítésre, akkor  

a CCGT erômûvek egy része alaperômûvi üzem-

módban mûködik. A rendszerirányításhoz szüksé-

ges forgó tartalékokat a CCGT erômûvek biztosítják.  

A teljesítmény kihasználás minimális mértékét  

a CCGT erômûvek esetében 40%-ban állapítottuk 

meg. A földgáztüzelésû erômûpark 80-85%-át CCGT, 

10-15%-át pedig OCGT erômûvek alkotják.

22. ábra: magyarország várható villamosenergia-termelô kapacitásai a különféle energiamixek szerint 
Forrás: reKK
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21. ábra: magyarország várható villamosenergia-termelése a különféle energiamixek szerint 
Forrás: reKK
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A paksi Atomerômû üzemidô hosszabbítását minden 

forgatókönyv tartalmazza, középtávon nincs alterna-

tívája az atomerômû által termelt villamos energia ki-

váltásának. A 2030-as idôtávon az Atom-zöld és az 

Atom(+)-zöld forgatókönyvek ugyanazt az eredményt 

adják, mivel új telephelyen csak 2030 után számolunk 

nukleáris kapacitással, ezért a 22. ábrán csak egyet 

tüntettünk fel a kettôbôl.

A legreálisabbnak tartott és ezért megvalósítandó célként 

kijelölt „Közös erôfeszítés” jövôképet az Atom-szén-zöld 

forgatókönyv jeleníti meg, amely elemei a következôek: 

• az atomenergia hosszútávú fenntartása az 

energiamixben, 

• szén alapú energiatermelés szinten tartása, azért 

hogy a szakmai kultúra ne vesszen ki, és a hazai 

szénkészletek hasznosításának lehetôsége megma-

radjon. A jövôbeni nagyobb arányú felhasználás felté-

tele a tiszta szén és CCs technológiák alkalmazása,

• megújuló energia szempontjából az NCsT 2020 

utáni lineáris meghosszabbítása azzal, hogy az 

NCsT teljesítésnek, a gazdaság teherbíró-ké-

pességének, valamint a rendszerszabályozható-

ság és a technológia fejlesztések függvényében  

a kitûzött arány növelésére kell törekedni.

Az Atom-szén-zöld forgatókönyv preferálása nem je-

lenti azt, hogy a többi forgatókönyv irreális elemeket 

tartalmazna. Bizonyos külsô és belsô gazdaságpo-

litikai feltételek teljesülése mellett akár kormányzati 

preferencia-váltás is bekövetkezhet, új helyzetben 

más forgatókönyv adhat megbízhatóbb garanciát  

a biztonságos energiaellátásra. ezért is fontos elem 

az energiastratégia kétévenkénti felülvizsgálata.

• A CO
2
 intenzitás csökkenése, forgatókönyvek függ-

vényében 370 gramm CO
2
/kWh szintrôl 200 gramm 

CO
2
/kWh alá 2030-ig. A fosszilis alapú erômûvek ha-

tásfokának növekedése mellett a tüzelôanyag össze-

tétel átalakulása is hozzá fog járulni az erômûszektor 

negatív környezeti hatásainak csökkentéséhez. 

• A földgázbázisú áramtermelés minden energiamix 

esetén meghatározó jelentôségû marad hazánkban. 

ezt részben az a feltételezés eredményezi, amely 

szerint az eu integrált belsô árampiacának meg-

teremtése mellett is érvényesül majd az a nemzeti 

energiapolitikai törekvés, hogy az ország villamos-

energia-önellátásra képes legyen, azaz a fogyasztási 

csúcsigény fölötti 15%-os tartalékkal rendelkezzen 

áramtermelô kapacitásból. A piaci gázárra történô 

áttérés 2015 után lényegében megduplázza az áram-

szektor várható gázkeresletét. A gázárak alakulásá-

tól és az erômûvi forgatókönyvektôl függôen a hazai 

áramszektor gázkereslete 2030-ban a jelenlegi 3 mrd 

m3/éves értékhez képest az igen széles 4,0-5,6 mrd 

m3/év közötti sávban alakulhat. A jelenlegi energia-

piaci helyzetben (poszt-Fukushima, német-, svájci-, 

olasz atomstop, ÜHG emisszió csökkentési elvárá-

sok szigorodása és emiatt a széntüzelésû erômûvek 

fokozódó versenyhátránya) valószínûsíthetô, hogy 

jelentôsen fokozódik a földgáz iránti kereslet, ami a pi-

aci spot árak és az olajkapcsolt árak kiegyenlítôdése 

mellett, keresleti egyensúlyt fog eredményezni, lénye-

gesen magasabb gázárakat eredményezve. ebben 

az instabil helyzetben a minél nagyobb földgázimport 

kiváltást eredményezô alternatívák tûnnek megbíz-

hatóbbaknak. ezért nem hagyhatjuk figyelmen kívül  

a hazai szén- és lignitvagyon környezetvédelmi szem-

pontból megfelelô hasznosítását, ezért szükséges 

fenntartani a jelenlegi nukleáris energia részarányt  

a villamosenergia-elôállításban és ezért kell a meg-

újuló részarányt a lehetô legmagasabb – de még fi-

nanszírozható – szintre emelni.

• Az egyes forgatókönyveket különbözô, a döntéshoza-

talhoz nélkülözhetetlen szempontok alapján értékeltük:

a) A hazai áramszektor dekarbonizációja na-

gyon magas tôkeigényû (ugyanakkor alacsony 

mûködtetési költségû) termelôegységeket (nukleá-

ris, megújuló), valamint a CCs tömeges alkalmazá-

sát igényli. A legtôkeigényesebb alternatíva az igazi 

dekarbonizációs forgatókönyvek, azaz a 4000 mW új 

nukleáris kapacitást, jelentôs megújuló energia hasz-

nosítást és CCs technológiával felszerelt a gázos 

erômûveket tartalmazó forgatókönyv. 

b) Az új nukleáris beruházásoktól és CCs-tôl mentes, 

minimális megújuló energia hasznosítási pályát tartal-

mazó változat majdnem tízszer több CO
2
 kibocsátás-

sal jár, azonban az elôzôek felébe kerül. 

c) Amennyiben a közösségi klímapolitika a villamos-
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23. ábra: A megújuló energia aránya a villamosenergia-termelésben
Forrás: magyarország megújuló energia Hasznosítási Cselekvési Terve (NCsT) és reKK
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energia-szektorra vonatkozóan szigorú, akár az 1990-

es szén-dioxid kibocsátási szint 90-95%-os mértékû 

csökkenését írná elô 2050-ig, akkor a fosszilis tüzelésû 

erômûveknél meg kell oldani a CCs technológia alkal-

mazását. A CCs alkalmazása általában negyedére 

csökkenti egy-egy forgatókönyv CO
2
 kibocsátását, mi-

közben 1-1,5 ezer milliárd forinttal növeli a tôkeigényét.

d) A villamosenergia-árak elemzésébôl kitûnik, hogy 

a nagyobb arányú megújuló áramtermelés magasabb 

támogatási igényt generál, míg a paksi bôvítés meg-

valósítása a versenypiaci árak csökkentésén keresztül 

növeli a megújulók támogatási igényét. Azonban az 

ambiciózus megújuló villamos energia cél teljesítése 

nem irreális a fogyasztói árak szempontjából, mivel  

a megújuló villamosenergia-termelés támogatási igé-

nye – hatékony támogatási rendszer esetén – a 1,5 Ft/

kWh tartományon belül marad. ez annak köszönhetô, 

hogy a növekvô olaj-, gáz- és szénárak miatt folyama-

tosan növekvô versenypiaci áramár miatt az egységnyi 

megújuló áramtermelés támogatási igénye a követezô 

évtizedekben folyamatosan csökken.

• A megújuló energiaforrás-mixben két forgatókönyvet 

vizsgáltunk (23. ábra). Azonban olyan kapacitás elosz-

lás kialakítása a cél – a gazdaság mindenkori teljesítô 

képességének és a fogyasztók teherbírásának a fi-

gyelembevételével, ami jól tükrözi hazánk erôforrás 

potenciálját. A fô lehetôségek a biomassza, biogáz, 

és különbözô hulladékok illetve 2020-tól a napener-

gia hasznosítás területei. Az idôjárásfüggô megújuló 

energiaforrások (szél- és napenergia) szerepének 

jelentôs növelésére a villamosenergia-hálózat sza-

bályozhatóságának megteremtésével párhuzamosan 

nyílhat lehetôség. ezen célok eléréséhez mielôbb ki 

kell alakítani a transzparens beruházás támogatási, 

egyszerûsített és összehangolt engedélyezési, vala-

mint technológiánként szelektív, új átvételi rendszert. 

A várhatóan növekvô hazai nettó villamosenergia-

igényeket egy alapvetôen átalakuló villamosenergia-

termelô szektornak kell biztosítania. A villamos-

energia-piacon feltételezhetô a dekarbonizált 

villamosenergia-termelés térnyerése, így az új fej-

lesztések során prioritást élveznek a decentralizál-

tan mûködô megújuló energiát elôállító erômûvek. 

ellátásbiztonsági és kereskedelmi szempontból – az 

elôrelátható jelentôs piaci és hálózati integráció el-

lenére – a villamosenergia-import mennyisége nem 

fog változni, amennyiben a térség piacain az elérhetô 

szabad kapacitások (és energia) ára magasabb, mint 

hazánkban. Az európai Bizottság által megalkotott 

Infrastruktúra Csomag36 ismeretében különös figyel-

met kell szentelnünk a hálózati eszközök fejleszté-

séhez kapcsolódó engedélyezési, finanszírozási és 

költség-megosztási kérdéseknek, külön hangsúlyoz-

va a térség és hazánk jogos érdek képviseletét.

36energiainfrastruktúra-prioritások 2020-ig és azt követôen – Az integrált európai energiahálózat programterve (COm(2010 677 végleges)
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A villamosenergia-ellátás 

versenyképes lesz, ha

• az eu belsô piacához való csatlakozás elônyeit  
a hazai fogyasztók javára tudjuk fordítani.

• a regionális infrastruktúra platform keretein belül 
fejlesztjük a hálózatot és növeljük szabályozó ka-
pacitását. 

• a villamosenergia-ára a támogatások figyelembe-
vételével is kedvezôbb a regionális nagykereske-
delmi áraknál.

fenntartható lesz, ha

• a termelés CO
2
 intenzitása csökken, elsôsorban 

a megújuló energia és atomenergia kapacitások 
bôvítésével és megfelelô feltételek esetén a CCs 
kiegészítô alkalmazásával.

• a termelés hatásfoka javul.

biztonságos lesz, ha

• az igények alakulásának megfelelô mennyiségû és 
fajtájú erômû épül, a selejtezéseket is figyelembe véve

• az igények ellátása hazai munkahelyeket biztosító 
itthoni erômûvekbôl történik.

• a rendszer szabályozhatósága, különös tekintettel 
a tartalékképzésre (tárolás) javul

Eszközök: 

• egyszerûsített, befektetôbarát engedélyezési, háló-
zat hozzáférési, szabályozási, illetve jogszabály által 
meghatározott idejû átvételi rendszer az alternatív 
technológiák elterjedésének ösztönzésére.

• a kibocsátás-kereskedelembôl származó forrá-
sok átlátható allokálása az energiastratégia cél-
jainak megfelelôen.

• az erômûvek létesítésére egyértelmû és hosszú 
távú kritériumrendszer.

A leállításra kerülô szenes, olajos-gázos erômûvi 

blokkok hatásfoka alacsony – jellemzôen 30% körü-

li – a várhatóan megépülô új, földgáz-tüzelésû blok-

kok magas hatásfokúak (kombinált ciklusú 55% feletti 

hatásfokú blokkok). ennek köszönhetôen a magyar 

villamosenergia-termelô szektor átlagos hatásfoka 

jelentôsen növekedhet. 

ebbôl, valamint a hálózati veszteségek csökkentésébôl 

következik, hogy a primerenergia-felhasználás és az 

energia végfogyasztás közötti mai jelentôs különbség, 

a végfogyasztás növekedése ellenére is csökkenhet.

A fogyasztói oldali intelligens hálózatok (smart grid) 

és intelligens mérô (smart metering) megoldások 

elterjedését, amelyek jelentôs mértékben hozzájá-

rulhatnak az áramfogyasztás optimalizálásához, az 

átalakuló szabályozási rendszernek kell ösztönöznie. 

Az intelligens átviteli hálózatnak a villamosener-

gia-ellátásbiztonság és a nemzetközi kereskedelem 

lehetôségeinek bôvítésében, például a koncentrál-

tan nagy mennyiségben termelt megújuló energiá-

nak (szél- és napenergia) a fogyasztói területekre 

szállításában is fontos szerepe van. A magyar alap 

és fôelosztó hálózat, már ma is intelligens hálózat-

nak tekinthetô. Hazánk szempontjából azonban egy, 

egész európát átfogó intelligens átviteli hálózat meg-

valósulása kockázatokat is rejt, mint például bizonyos 

energia termékek átvételének kötelezettsége. 

Az intelligens elosztóhálózat lehetôvé teszi az el-

osztott villamosenergia-tárolásnak, valamint a kis 

közösségi villamosenergia-termelés befogadásának 

bôvítését. ezért az intelligens hálózati körzetek ki-

6.2.1 energiaHatÉKonYság
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6.2.2 atomenergia

alakítását a piaci szereplôk (helyi energiatermelôk és 

fogyasztók) közös érdekei által vezérelt folyamatnak 

célszerû tekinteni, aminek meg kell teremteni a jogi 

és szabályozási környezetét. A decentralizált ener-

giatermelés elterjesztéséhez ugyanis elengedhetetle-

nek az elosztóhálózati fejlesztések.

Az áramfogyasztási görbe optimalizálásának és fogyasz-

tói energia-tudatosság növelésének eszköze a differenci-

ált áramtarifa is. A még számos tekintetben nem egysé-

ges új technológia elterjedése várhatóan fokozatos lesz. 

A világítási rendszerek korszerûsítése egy látványos 

és költséghatékony módja mind az energiahatékony-

ságnak, mind a kibocsátás csökkentésnek. Intelligens 

világítási rendszerek (közvilágításban és épületek ese-

tében) és új világítási berendezések (például LeD-ek) 

alkalmazása jelentôs energia megtakarítást jelent. 

Az atomenergia békés célú alkalmazásánál és az 

atomenergiával kapcsolatos döntéseknél alapvetô és 

legfontosabb szempont a magyar lakosság egészsé-

gének, életének és vagyonának a biztonsága, ezért 

a nukleáris biztonságnak minden egyébbel szemben 

elsôbbséget kell élveznie. 

A fukushimai atomerômû baleset részletes ok-oko-

zati feltárásának tanulságai be kell építeni a nemzet-

közi és hazai nukleáris biztonsági követelményekbe.  

A paksi Atomerômû mûködését, biztonságát és azokat 

a körülményeket, amelyek között az atomerômû üze-

mel továbbra is rendszeresen vizsgálni kell. Figyelembe 

kell venni az új fejleményeket – legyen az technológiai 

fejlôdés, vagy új, érvényesítendô szabvány megjelenése 

– annak érdekében, hogy mindig a lehetô legmagasabb 

szinten tudjuk tartani a biztonsági elvárásokat.

A paksi Atomerômû zrt. üzemidô-hosszabbítás irán-

ti kérelmét az elsô blokk tekintetében 2011 végéig  

a hatósághoz be kell nyújtania, amelyet a hatóságnak 

2012 végéig kell elbírálnia. Az üzemidô hosszabbítá-

si program végrehajtását az Országos Atomenergia 

Hivatal folyamatosan felügyeli. Az atomerômûben 

az üzemidô-hosszabbítással kapcsolatos kérelem 

benyújtásához szükséges vizsgálatok többségét 

már elvégezték, a kérelemhez csatolandó dokumen-

táció elôkészítése folyamatban van. Az üzemidô-

hosszabbítással kapcsolatos nukleáris biztonsági 

követelmények a biztonság érvényesítését jelenleg 

is garantálják. A hatóságnak szigorodó nemzetközi 

elvárások tükrében a követelményeket át kell tekin-

tenie, és amennyiben szükséges, azokat módosítania 

kell, a paksi Atomerômûnek pedig e követelmények-

nek eleget kell tennie. ezért a beruházások megtérü-

lése érdekében meggondolandó akár a kereszttulaj-

donlás is, a beszállítókkal szemben erôsebb pozíció, 

az alacsonyabb karbantartási költségek elérése, illet-

ve egyéb elônyök megszerzése érdekében.

Jelenleg a paksi Atomerômûben 4 darab, 500 mW-os 

blokk termel, amelyek üzemideje – 20 éves üzemidô-

hosszabbítást feltételezve – 2032-37 között jár le, 

ezért ezeknek a jelenleg üzemelô blokk(ok) pótlásának 

szükségességét, tekintettel a hosszú létesítési idôre az 

energiastratégiának kezelni kell. ezért a fejezet elején 

vázolt forgatókönyveket 2050-ig vizsgáltuk, amelynek 

részletes eredményeit a melléklet tartalmazza.

A nukleáris bôvítést feltételezô forgatókönyv elvi 

alapját a 25/2009. (IV. 2.) OGY határozat adja, amely 

értelmében, az Országgyûlés elôzetes, elvi hozzájá-

rulást adott ahhoz, hogy a paksi Atomerômû telephe-

lyén új blokk(ok) létesítésének elôkészítését szolgáló 

tevékenység megkezdôdhessen. A forgatókönyv két 

közelítôleg 1000 mW37 teljesítményû új blokk üzembe 

állásával számol 2030-ig, és így 2032-37-ig párhuza-

mosan (a négy paksi blokk 2037-ig fokozatosan fog 

leállni) mûködik majd a jelenleg üzemelô 4 paksi blokk 

37az újonnan létesítendô erômûegységek beépített teljesítôképessége tájékoztató jellegû, ugyanis jelenleg nincsen döntés a rendszerbe léptetendô új 

atomerômûvi egységek nagyságáról, és az erômûegységek számáról.
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(2000 mW) és a 2 új blokk (2000 mW). Így 2032-ben 

hazánkban a nukleáris kapacitás átmenetileg várha-

tóan 4000 mW lesz. Az újonnan létesülô, és átme-

netileg a meglevô blokk(ok)-kal együtt mûködô új 

atomerômûnek köszönhetôen ebben a forgatókönyv-

ben az atomenergia aránya a villamosenergia-terme-

lésen belül növekedni fog 2030-ig (24. ábra).

Az atomenergia térnyerése jelentôsen javíthatja majd 

az ellátásbiztonságot, mivel a nukleáris fûtôelem köny-

nyen készletezhetô (a paksi Atomerômû jelenleg is 

kétéves fûtôelem tartalékkal rendelkezik), illetve csök-

kenti a földgáz felhasználást a villamosenergia-terme-

lésben. Új beruházás esetén azonban kellô figyelmet 

kell fordítani a társadalom nyílt és szakszerû tájékoz-

tatására a minél nagyobb társadalmi elfogadottság ér-

dekében. ezzel egyidejûleg az új atomerômûvi blok-

kok rendszerbe illeszthetôségénél feltétlenül vizsgálni 

kell a villamosenergia-rendszer szabályozhatóságát 

és a nagy teljesítményû egységek által megkövetelt 

fokozott tartalék tartási követelményeket is. mind a 

most üzemelô, mind az esetleges új beruházások ese-

tén a legszigorúbb biztonsági követelmények szerinti 

mûködést garantálni, illetve ellenôrizni kell az elôírások 

rendszeres felülvizsgálata mellett.

A paksi Atomerômû jelenleg üzemelô blokkjai (4x500 

mW) – az üzemidô-hosszabbítást feltételezve – 2032 

és 2037 között fokozatosan fognak leállni. (1. blokk 

2032., 2. blokk 2034., 3. blokk 2036., 4. blokk 2037.) 

mindez azt jelenti, hogy a 2032-ben még 4000 mW 

nukleáris kapacitás 2037-re a jelenlegi kapacitással 

azonos 2000 mW-ra áll vissza. A 2037 utáni idôszak 

villamosenergia-igényének függvényében – több más 

megoldás mellett – az egyik opció lehet az újabb nuk-

leáris kapacitások megépítése, amely döntési alterna-

tívákra vonatkozó elôkészítô munkához kellô idôben 

hozzá kell kezdeni a hosszú létesítési idôtartam 

(atomerômû esetén telephely kijelölés) miatt. 

Hazánkban is folynak kutatások uránérc után. ezek 

szerint a Dél-Dunántúlon megkutatott ércvagyon fém-

urán-tartalma az eddig kitermelt mennyiségének körül-

belül másfélszerese, illetve elôfordulhat még lelôhely 

is, ahol akár a háromszorosa is lehet. Alkalmas tech-

nológiával lehetôség nyílhat egyes meddôhányókból 

történô érckinyerésre is, amellyel a rekultivált objek-

tumok részleges felszámolása, újrahasznosítása is 

megtörténhet. Természetesen az uránérc-bányászat 

újraindításának tekintettel kell lennie a szigorú kör-

nyezetvédelmi elôírásokra, az adott cég megfelelô 

mértékû pénzügyi biztosítéka mellett.

Az uránbányászat viszonylag magas termelési és be-

ruházási költségét hazánkban részben ellensúlyozhat-

ja az alacsony kutatási kockázat, mivel az ásványva-

gyonnal kapcsolatban már részletes adataink vannak, 

és az Országos Ásványvagyon Nyilvántartás is ren-

delkezésre áll. Újfajta bányászati technológiával pedig 

már kisebb befektetéssel is elindulhatna a kitermelés. 

Hazánkban az atomerômûvi kis és közepes aktivitá-

sú hulladékok végleges elhelyezésére – beleértve az 

atomerômû lebontásából származó hulladékokat is – 

egy, valamennyi mûszaki és biztonsági szempontnak 

24. ábra Hazánk nukleáris kapacitásainak várható alakulása 2038-ig
Az 5. és 6. blokk belépési idejét nem határozza meg az energiastratégia, az 5. várhatóan 2025-ig, míg a 6. 2030-ig áll üzembe

2011.
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6.2.3 KiesŐ KaPacitásoK Pótlása

megfelelô új létesítményben, a bátaapáti Nemzeti ra-

dioaktívhulladék-tárolóban kerül sor.

Hazánkban a nukleáris üzemanyagciklus bármely vál-

tozatát figyelembe véve a ciklus elemeként figyelem-

be kell venni a kiégett nukleáris üzemanyag néhány 

évtizednyi átmeneti tárolását, függetlenül attól, hogy 

az üzemanyagciklus zárásának melyik változata kerül 

kiválasztásra a jövôben. Hazánkban a kiégett üzem-

anyag átmeneti tárolását a Kiégett Kazetták Átmeneti 

Tárolójának (KKÁT) bôvítésével és folyamatos üze-

meltetésével biztosítani kell. Gondoskodni kell a KKÁT 

olyan mértékû bôvítésérôl, ami az atomerômû üzem-

idejének meghosszabbításához igazodik, beleértve  

a létesítmény engedélyeinek meghosszabbítását is.

A kiesô villamosenergia-termelô kapacitások pótlása 

során figyelembe kell venni az új erômû hatásfokát, 

kibocsátását (vagy annak megtakarítását), várható 

kihasználtságát, a használt energiahordozó fajtáját 

és a hôhasznosítás kérdését, mindezt életciklus ala-

pú szemléletben. 

A felsoroltak szem elôtt tartása a növekvô igények biz-

tonságos ellátása, a kiszámítható befektetôi környezet és 

szigorodó környezetvédelmi elôírások miatt szükséges.

Várhatóan a paksi Atomerômû, illetve az államtól 

függetlenül, a piac és befektetôi döntések követ-

keztében feltételezhetôen a Csepeli Áramtermelô, 

a Dunamenti erômû 1-2 új blokkja és a Debrece-

ni, Gönyûi, Kispesti és Újpesti erômû kivételével  

a ma létezô nagyerômûvek mindegyike kivezetés-

re vagy jelentôsen átalakításra kerül 2030-ig. ebbôl 

elôreláthatólag mintegy 3 000 megawattnyi kapacitást 

már 2020 elôtt leállítanak. A forgatókönyv elemzések 

során ezért kitértünk mind a beruházási költségek, 

mind a beruházások villamosenergia-árra gyakorolt 

hatásának vizsgálatára is. A vizsgálatok részleteit  

a melléklet tartalmazza.

Noha a beruházási igény még 40 év viszonylatában 

is jelentôs, fontos megjegyezni, hogy a beruházá-

sok nem halogathatóak, mivel a költségek késôbb 

még magasabbak lesznek. A mûködési költségek 

szempontjából a fosszilis energiahordozók esetén  

a beszerzési ár, megújuló energia hasznosítás ese-

tén pedig a kötelezô átvétel aktuális rendszere jelent 

bizonytalanságot. ennek a beruházási forrásigény-

nek – a költségvetési terhek ismeretében – a pénz-

ügyi piacokról való biztosításához stabil szabályozó 

és ösztönzô rendszerre, valamint hálózati hozzáférés 

biztosítására van szükség.

 

6.2.4 szÉnKÉszleteK Hasznosítása

Hazánk jelentôs szénvagyonnal rendelkezik, a szén-

felhasználás természetesen csak korszerû, magas 

hatásfokú nagyerômûvekben történhet. A szén-ala-

pú villamosenergia-termelés a jelenlegi magas CO
2
-

intenzitása miatt azonban várhatóan elveszti ver-

senyképességét. 

ezt a folyamatot felgyorsíthatja az ÜHG kibocsátás 

csökkentési vállalások növelése a 2020-ra tervezett 

20%-ról, illetve amennyiben magyarország nem kap 

derogációt az eTs 3. fázisában megszûnô térítésmen-

tes kvótakiosztás alól. A hazai szénvagyon hasznosí-

tása ugyan nem tekinthetô az energiastratégia meg-
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határozó elemének, de miután a szénvagyon a jövô 

egyik biztonsági tartalékának tekinthetô, szükséges 

megôrizni a kapcsolódó szakmakultúrát. A hazai szén- 

és lignitvagyon segítségével ugyanis egy nem tole-

rálható mértékû áremelkedés, tartós hiány, és egyéb 

szükséghelyzetek esetén bármely energiaforrás kivált-

ható. Amennyiben nem lesz átütô fejlôdés a technoló-

gia illetve kereskedelmi versenyképesség szempont-

jából a CCs és tisztaszén technológiák terén, tisztán 

piaci környezetben a szén részaránya fokozatosan 

csökkenni fog az energiamixben. A szakmakultúra 

fenntartása érdekében – a gazdaságosan kitermelhetô 

szénvagyonra (jelenleg a lignitre) alapozva – továbbra 

is célszerû üzemeltetni a szénkitermelést és a környe-

zetvédelmi és gazdasági szempontoknak megfelelôen 

fejleszteni a meglevô infrastruktúrát. 

A folyamatban levô fejlesztések alapján 

valószínûsíthetô, hogy a jövôben – a korszerû 

szénerômûvek a por- és kénleválasztás mellett –  

a szén-dioxid-leválasztás hatásfokrontó és beruházá-

si költségnövelô hatását is elviselik, azaz a környezeti 

és klímavédelmi követelményeknek is megfelelnek. 

ennek megvalósulása az elôfeltétele a hazai szén 

nagyobb arányú alkalmazásának az energiamixben. 

A jelenlegi viszonyok között azonban CCs techno-

lógiával kiegészített erômû létesítése csak jelentôs 

támogatással lenne megvalósítható, mivel a levá-

lasztási technológiák még nem piacérettek és magas  

a beruházási költségük. emiatt ipari léptékû referen-

ciával sem rendelkeznek. piaci alapon történô alkal-

mazásának feltétele a viszonylag olcsón bányászott és 

szállított szén, a CO
2
-tárolás szempontjából kedvezô 

telephelyi adottságok, viszonylag magas CO
2
-kvóta 

árak és a technológia jelentôs továbbfejlesztése.  

A piacérettség elérése európában csak a 2025-30 kö-

rül várható, ekkor a klímapolitika irányok figyelembe 

vételével célszerû lehet valamennyi fosszilis energia-

hordozót használó erômû mûködtetéséhez alkalmazá-

sát feltételül szabni. Az energiastratégia mellékletében 

vizsgáltuk a CCs technológiának a CO
2
-kibocsátásra 

és a beruházási költségekre gyakorolt hatását.

Jelenleg azonban a hazai energia rendszer nincs ez 

irányú cselekvési kényszer alatt, mivel azonos for-

rásokért kedvezôbb megoldások is vannak a CO
2
-

szegény energiatermelésre. Viszont az adottságok 

kihasználása és a potenciál jövôbeni kiaknázása 

végett célszerû tovább vizsgálni és részleteiben ki-

dolgozni a földtani, technológiai, környezetvédelmi és 

jogi feltételeket, különös tekintettel a felelôsségi kö-

rökre, megôrizni a geológiai kutatások eredményeit, 

adatbázisait és biztosítani a földalatti tárolóképesség, 

mint nemzeti kincs feletti ellenôrzés jogát. e tevé-

kenységek folytatása egy esetleges demonstrációs 

projekt megvalósításához is elengedhetetlenek.

magyarország CO
2
-tárolás szempontjából rendkívüli 

elméleti potenciállal rendelkezik38, ami – tekintettel  

a nemzetközi egyezményekben elôírt szûkülô kibo-

csátási lehetôségekre – komoly gazdasági adottság-

gá fejleszthetô. Az elméleti tárolókapacitás több mint 

26 milliárd tonna CO
2
, azonban tekintettel a földalatti 

tárolás környezetvédelmi, egészségügyi és bizton-

sági kockázataira, valamint a kapcsolódó infrastruk-

túra magas költségeire további átfogó vizsgálatok 

szükségesek a tényleges potenciál megállapítására. 

Környezetvédelmi szempontból figyelembe kell ven-

ni, hogy a lesajtolt CO
2
 egyéb, szennyezô anyagokat 

is tartalmazhat, amik veszélyt jelenthetnek a felszín 

alatti vízbázis tisztaságára. megfelelô szabályozással 

biztosítani kell, hogy a vízbázis ne kerüljön veszély-

be, mivel egy nem tervezett szennyezés esetén az 

eredeti állapot már nem állítható vissza.

A felszínalatti, 1000 méternél mélyebb sósvizes for-

mációk rejtik magukban a legnagyobb lehetôséget 

(25 milliárd tonna CO
2
 tárolása), azonban e techno-

lógia vonatkozásában a geológiai biztonságot adó 

ismeretek hiányoznak. A CO
2
 hosszú távú tárolására 

ezek a kôzetrétegek megfelelô feltárás esetén alkal-

masak lehetnek, mivel egyéb módon nem hasznosít-

hatóak. emellett a szenes rétegek (717 millió tonna) 

és a lemûvelt szénhidrogén mezôk (469 millió ton-

na) csak limitált mennyiség befogadására képesek.  

A kitermelt szénhidrogén mezôk CCs célú haszná-

38Fancsik Tamás, Török Kálmán, Törökné sinka mariann, szabó Csaba, Lenkey László – Az ipari tevékenységbôl származó szén-dioxid hosszú távú elhe-

lyezésének lehetôségei magyarországon
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6.2.5 megújuló energiaforrásoK

lata azonban bizonyos esetekben elveheti a földgáz-

tárolás elôl a lehetôséget, amely üzleti szempontból 

jóval nagyobb potenciált jelent a betárolás-kitárolás 

folyamatos cash flowja miatt. A földgáztárolásra is 

alkalmas kitermelt mezôk kapacitása jóval alacso-

nyabb, mint a kizárólag CO
2
 tárolásra használható 

formációké. Azonban a kétféle tárolásra alkalmas kút-

kapacitások pontosításához további vizsgálatok el-

végzése lenne szükséges. ennek ismeretében, illetve  

a gazdaság versenyképességéhez való hozzájárulás 

alapján megfontolandó az arra alkalmas helyeken  

a földgáztárolás elônyben részesítése.

Az energetikai és klímavédelmi szempontok mellett  

a hazai szénvagyon és a leválasztott CO
2
 egyéb ve-

gyipari alapanyagként is hasznosítható. 

ma a megújulóalapú villamosenergia-termelés döntô 

többségét a biomassza – elsôsorban tûzifa – elavult 

szénerômûvekben történô alacsony hatásfokú eltü-

zelése adja. A biomassza energetikai használatához 

elengedhetetlen a fenntarthatósági kritériumok defini-

álása és alkalmazása. 

erre való tekintettel elsôsorban a fenntartha-

tó erdômûvelést folytató erdôgazdálkodótól vá-

sárolt, ellenôrzötten tûzifa minôsítésû faanyag, 

energiaültetvényekrôl származó biomassza és 

mezôgazdasági melléktermékek lokális hasznosítása 

jöhet szóba, elsôsorban kapcsoltan termelô egységek-

ben. Ahol geotermikus potenciál a villamosenergia-

termelésre alkalmas, ott szintén a hôhasznosítással 

kapcsoltan kell mûködtetni tekintettel a kombinált rend-

szerek nagyobb hatékonyságára. A fotovillamos rend-

szerek esetében a valószínûsíthetô további technoló-

giai fejlôdés – alacsonyabb beruházási és átvételi ár 

révén – lehetôvé teszi a hazai potenciál kihasználását. 

Lényeges szempont azonban, hogy fotovillamos rend-

szerek nagy léptékû telepítése ne a zöld területek rová-

sára történjen, ezért elônyben kell részesíteni a barna 

mezôs területeket vagy a tetô felületeket. Vízenergia 

tekintetében az olyan kiskapacitású energiatermelô 

egységek elterjedését ösztönözzük, amelyek mobilak, 

nem okoznak irreverzibilis környezeti változást és nem 

igényelik komolyabb vízi mûtárgyak építését. 

A megújulóalapú villamosenergia-átvételére a támoga-

tást a technológiák között differenciálni kell úgy, hogy 

az a tervezett megújuló struktúra kialakulását segítse 

elô. Az idôjárásfüggô megújuló energiaforrások villa-

mosenergia-termelésben való elterjedésénél kritikus 

tényezô a rendszer tárolókapacitása és szabályozha-

tósága. Az egységes villamosenergia-piac mûködése 

is egyre jobban segíti a rendszerszabályozási problé-

mák megoldását. ennek ellenére az energiatárolás az 

idôjárási körülményektôl függô megújuló energiaforrá-

sok fokozott felhasználása miatt nem megkerülhetô. 

ezen feltételek miatt a szélparkok és napelemtelep 

létesítését a hálózatfejlesztéssel együtt kell kezelni. 

Az átviteli rendszerirányító és az elosztási hálózattu-

lajdonosok meg kell, hogy teremtsék a decentralizált 

megújuló energiatermelés hálózatra kapcsolódásá-

nak optimális feltételeit a hálózati hozzáférés szabá-

lyozásának megfelelô átalakítását követôen. európai 

példák azt mutatják, hogy ennek elôfeltétele a mai 

árszabályozási és ösztönzési rendszer átalakítása. 

A hálózatok regionális integrációja lehetôvé teszi  

a megújuló energiaforrások jobb kihasználását, a ka-

pacitások és az erômûépítések összehangolását.



81

6.2.6 villamosenergia-tárolás

Nagy mennyiségû villamosenergia-tárolásra mind 

a nagyobb arányú nukleáris termelés gazdaságos-

ságának fenntartása, mind az újabb idôjárás-függô 

megújuló villamosenergia-termelô kapacitások rend-

szerbe állítása érdekében szükség van. 

A kapacitások esetleges visszaszabályozása jelentôs mér-

tékben megnehezítheti a beruházási költségek megtérülé-

sét. ma a szivattyús energiatárolás illetve a már meglévô 

kereskedelmi földgáztároló kapacitások csúcsidejû felsza-

badítása és felhasználása jelentenek a szükséges több 

száz mW-os teljesítménytartományban kiforrott technoló-

giai megoldást. emellett a regionális villamosenergia-háló-

zatok is hatalmas lehetôséget jelentenek.

A hazai létesítés mûszaki kérdései mellett figyelem-

be kell venni a környezetvédelemi szempontokat és 

a piachoz való illeszkedést. Abban az esetben, ha az 

életképesnek tekintett projekt méret nem megfelelô 

a piacnak, megoldás lehet a piaci alapú rendszer-

összekapcsolás és a regionális közös fejlesztés. 

megfelelô kiegyenlítô funkció díjazás bevezetésé-

vel biztosítani lehet a tározós erômû beruházásának 

megtérülését, illetve nyereségességét is. 

Késôbb a hazai és regionális igényen felüli megújuló és 

atomerômûvi kapacitásokat kihasználva az elektrolízis-

sel elôállított hidrogén, mint stratégiai energiaraktár is 

szerepet játszhat a villamosenergia-tárolásban.

A tárolási problémákon segíthet lokális közvetlen 

villamosenergia-tárolási megoldások alkalmazása 

is. ezek esetében lényeges szempont a kiforrott és 

üzemi tapasztalatokkal rendelkezô technológia, vala-

mint, hogy a jogrend gazdasági eszközökkel szorítsa 

rá a tárolási igények gerjesztôit a tárolásban történô 

közvetlen részvételre, a szükséges fejlesztések fi-

nanszírozására. Technológiai szempontból az akku-

mulátoros megoldások jöhetnek szóba, amelyek 10 

mW kapacitásnak megfeleltethetô energia tárolására 

képesek.

6.2.7 regionális infrastruKtúra 
Platform

Hazánk számára kiemelten fontos a regionális pia-

cok minél hatékonyabb és mélyebb piac-összekap-

csolása. A hatékonyan és azonos szabályok szerint 

mûködô regionális piac elôsegítheti a termelôi és 

infrastrukturális befektetéseket, illetve a regionális 

piacon a verseny erôsödése leszoríthatja az árakat  

a termelôi költségek közelébe. 

Az atomenergia, vízenergia és más megújulók ter-

vezett, magas és növekvô részaránya a régióban 

szorosabb együttmûködést tesz szükségessé rend-

szerirányítási és energiatárolási területeken. A szoro-

sabb integráció a régió megújuló energiaforrásainak 

fokozottabb kihasználását tenné lehetôvé. A valós 

idejû villamosenergia-csúcskapacitások regionális 

kiépítése, illetve biztosítása továbbra is fontos prio-

ritás marad a rendszer szabályzó rugalmasságának 

megôrzése céljából. 

Hazánkban szakmai szempontból több helyen is 

megvalósítható lenne a szivattyús tárolás, de a térsé-

gi együttmûködés látszik a legkedvezôbbnek ugyan-

is egyes szomszédos országokban elérhetôek olyan 

tározós erômûvek, melyek megállapodás alapján 

akár hazánk számára is igénybe vehetôek. Érdekünk, 
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hogy a hazai villamosenergia-rendszer költséghaté-

kony szabályozása érdekében hazánk hozzáférjen 

az olcsó, a régióban található vízerômûvi források-

hoz. egy ilyen jellegû nemzetközi együttmûködés 

azonban kockázatokat is rejt magában, részben mert 

az érintett szomszédos országok hasonló gondokkal 

szembesülnek, részben mert ily módon kiszolgáltatot-

tá válnánk, ami ellátásbiztonsági és gazdasági kocká-

zatokkal is járhat.

A nukleáris beruházások kérdését regionális kontex-

tusban javasolt kezelni tekintettel a terhelések kiegyen-

lítésére és a szomszédos államok hasonló terveire.  

A párhuzamos regionális atomerômû építéseknek 

jelentôs befagyott költség kockázata van, ameny-

nyiben valamennyi tervezett regionális erômû felépül. 

ezért a beruházások megtérülése érdekében meg-

gondolandó akár a kereszttulajdonlás, illetve közös 

tulajdonlás is, a beszállítókkal szembeni erôsebb 

pozíció, az alacsonyabb karbantartási költségek el-

érése, illetve egyéb felmerülô kérdések megoldása 

érdekében. magyarország a piac-összekapcsolás 

révén a jövôben nagyobb biztonsággal értékesítheti  

a nukleáris alapú többlet villamosenergia-termelését  

a regionális piacon. Az atomerômû mûködéséhez szük-

séges nukleáris fûtôelemek beszerzése várhatóan  

a jövôben is stabil árért a világpiacról megoldható lesz. 

ezen feladatok kezelésére szükséges lehet a közös 

villamosenergia-rendszerirányítás kérdésének fel-

vetése is. A régióban ehhez gyakorlatilag a fizikai 

csatlakozások rendelkezésre állnak, a piacok össze-

kapcsolásának és a szabályozás harmonizációjának  

a feltételeit kell megteremteni.

6.3 HŐenergia
Épületenergetikai programok – távhô hálózat fejlesztéssel 
és megújuló energiaforrások bevonásával

Az épületenergetikai programok prioritást élveznek, 

hiszen egyedülálló módon egyszerre több lényeges 

célkitûzés megvalósításához is hozzájárulnak:

• Nemzeti és európai uniós energetikai célkitûzések 

elérése,

• az energia-felhasználás racionalizálása,

• a települések levegôminôségének javítása,

• az importfüggôség, azon belül, földgáz- és 

kôolajfüggôség csökkentése,

• innovációk, és azzal járó korszerû technológiák 

megvalósítása,

• a lakosság szemléletformálása (energia – kör-

nyezettudatosság), illetve a szellemi potenciál 

kihasználása,

• hazai és nemzetközi vállalkozások betelepíté-

se, ezáltal jelentôs munkahelyteremtés és az 

építôipar fellendítése.

• A hôenergia felhasználás szempontjából a háztar-

tási és tercier szektor esetében az épületenergetikai 

programok függvényében három forgatókönyvet vizs-

gáltunk (25. ábra):

a) BAu: nincsenek energiahatékonysági programok, 

így a teljes hô célú energiafelhasználás kismértékû 

növekedése várható 2030-ig

b) referencia: 84 pJ megtakarítás 2030-ra

c) policy: 111 pJ megtakarítás 2030-ra

• A forgatókönyveket vizsgáltuk többek között költség, 

munkahelyteremtés, CO
2
 kibocsátás és földgáz kivál-

tás szempontjából is. Az ezzel kapcsolatos részletes 

forgatókönyv elemzések az energiastratégia mellék-

letének „Hôpiac” fejezetében találhatóak, a forgató-

könyvek teljes körû tudományos vizsgálatát a gazda-

sági hatáselemzés tartalmazza. 
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25. ábra: A lakossági és tercier hô felhasználás változása
Forrás: reKK
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• A két forgatókönyv között a rendelkezésre álló for-

rások fogják meghatározni a megvalósulót. A „refe-

rencia” lakossági és tercier hô felhasználás esetén  

a megújuló energiaforrás aránya ebben a szegmens-

ben 32%, ami a teljes hôfelhasználásra nézve 25%-

ot jelent. Az olaj és szén alapú fûtés gyakorlatilag 

megszûnik (26. ábra). A földgázerômûvek azon egy-

ségeit, amelyek nem vesznek részt a rendszersza-

bályozásban, lehetôség szerint össze kell kapcsolni 

hôfogyasztókkal, az ipari hasznosítást pedig – ahol 

csak lehet – összekötni a távhôellátással. 

A „zöld forgatókönyv” ambiciózusabb megtakarítá-

sokkal és megújuló energiaforrás aránnyal számol, 

amelyek jelen költségvetési politika mellett inkább 

tükröznek potenciált, mint megvalósítható opciót. 

Amennyiben több forrás áll rendelkezésre az épület-

energetikai programok megvalósítására, mindenkép-

pen vizsgálandó ezen változat megvalósíthatósága.

• A hôszivattyúk és klímaberendezések várható 

terjedésével a fûtés-hûtésre használt villamos-

energia-rész is növekszik, ezt a villamosenergia-

felhasználásnál tüntettük fel.

• A távhôrendszerek kiemelten fontos szereplôi lesz-

nek a hôellátás megújulásának azzal, hogy szinte 

bármilyen hôforrásból termelt hôt be tudnak fogad-

ni, és el tudnak juttatni a végfelhasználókhoz. 

26. ábra: magyarország várható lakossági és tercier hôfelhasználása a referencia épületenergetikai forgatókönyv alapján
Forrás: reKK
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A hôenergia ellátás 

versenyképes lesz, ha

• emelkedik a távhôszolgáltatás mûszaki színvona-
la, hatékonysága és nô a távhô lefedettség. ehhez 
elengedhetetlen a minôségi javulás, a fogyasztók 
komfort igényeinek (például szabályozható fûtés 
és hûtés) teljes körû kielégítése.

• emelkedik a lokális energiaforrások aránya.

fenntartható lesz, ha

• nô a megújuló energiaforrások aránya, mind  
a távhô, mind az egyéni fûtési rendszerek vonat-
kozásában.

• a biomassza hasznosítása szigorú fenntarthatósá-
gi kritériumok szerint történik.

biztonságos lesz, ha
• a fejlesztések épületenergetikai felújítási progra-

mokkal együtt valósulnak meg.

Eszközök: 

• egyszerûsített engedélyezési, szabályozási, il-
letve átvételi rendszer az alternatív technológiák 
elterjedésének ösztönzésére (a zöldáram mellett 
a megújuló energiával elôállított hô- és a földgáz 
rendszerbe közvetlenül betáplált, tisztított biogáz 
támogatott átvétele).

• felhasználó célcsoportok szerinti többszintû prog-
ramcsomag az energiahatékonyság fejlesztésé-
nek támogatására.

• hatékonyságra ösztönzô támogatási rendszer 
bevezetése

6.3.1 energiaHatÉKonYság

A fûtési hôigény elsôdlegesen az energiahatékonyság 

növelésével mérsékelhetô. A hazai lakásállomány kö-

zel 70%-a hôtechnikai szempontból korszerûtlen.

Az épületenergetikai korszerûsítés tekintetében ezért 

nem csak az ipari technológiával épített épületek  

a kiemelendôk, mivel a hazai 4,3 millió lakásból mind-

össze 650 000 tartozik ebbe a kategóriába. Azonban 

nem csak a lakóépületek, hanem a középületek ese-

tében is kiemelt figyelmet kell fordítani az energiahaté-

konysági felújításokra, mivel ezáltal a közszféra elkö-

telezettsége is demonstrálható. A legkisebb ráfordítás 

melletti és fogyasztáscsökkenésbôl megtérülô beruhá-

zások élvezhetnek elônyt, ugyanis itt lehet számítani 

az épülettulajdonosok anyagi tehervállalásban is meg-

nyilvánuló együttmûködésére, valamint a magántôke 

részvételére a beruházásokban. ugyanakkor – ameny-

nyiben a jövôben a költségvetés teherbíró képessége 

erre módot ad – el kell mozdulni az épületek várható 

élettartamának figyelembe vételével a mélyfelújítások 

irányába, ami egyben lehetôvé tenné a probléma hosz-

szú távú megoldását. meg kell jegyezni azonban, hogy 

mind a lakóépületek, mind a középületek között szá-

mos épített kulturális örökség elem található. Az épí-

tett kulturális örökség esetében a környezetvédelmi-

energetikai célok megvalósíthatóságának lehetôségeit 

minden esetben egyedileg szükséges mérlegelni és 

meghatározni, hogy a megvalósítás ne veszélyeztesse 

a pótolhatatlan örökségértékeket, valamint azok érték-

kibontakoztatását ne akadályozza. Kiemelt figyelmet 

szükséges fordítani a világörökségi címet elnyert hely-

színek értékeinek megôrzésére. 

el kell terjeszteni harmadik feles finanszírozás 

(esCO) jelenleginél szélesebb körû gyakorlatát biz-

tosítva az állami szerepvállalás lehetôségét, mind az 

egyéni, mind a távhô rendszerek modernizálásában, 
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amellyel az eu irányelveknek történô megfelelés cél-

zatával alapvetô követelmények és alábbi addicioná-

lis célok valósulnak meg: 

• közintézmények energiahatékonyságának javítása 

(távhôpotenciál növelése),

• nyári állapotú fajlagos hûtési energia felhaszná-

lás csökkentése, 

• zöld városgazdálkodás támogatása.

Az energetikai célok teljesülésén túl az alábbi prog-

ramoktól további, multiplikátor hatású eredmények is 

várhatóak:

• a levegôminôség javulása (légszennyezô pont-

források megszüntetése, átstrukturálása),

• a fogyasztói energiaköltségek csökkentése,

• az önkormányzati (fenntartói - tulajdonosi) fajla-

gos költségcsökkentés 

A rossz hatékonysággal mûködô távhô rendszerek 

nagy hatással vannak a kiszolgált épületek energe-

tikai minôsítésére, ezért kiemelt fontosságú a távhô 

rendszerek energetikai auditja, valamint felújításuk 

hatékonyságának meghatározása. Az energetikai 

auditok a megújuló energiaforrások bevonásának 

lehetôségét és a meglévô rendszerek hatékonyabbá 

tételét segítik elô.

Technológiai megoldásként a fûtéskorszerûsítés és 

nyílászáró csere tömegesen és viszonylag gyorsan 

realizálható megtérülô beruházásként. ez magasabb 

támogatás mellett önmagában 15-20% energia meg-

takarítást jelent. A tapasztalatok alapján a mai panel-

program az ár-támogatás-eredmény mutatócsoport 

szerint kedvezô képet mutat és 50% körüli energia 

megtakarítással párosítható. A fûtési rendszerek és 

berendezések modernizációja és lokálisan megújuló 

energiaforrás használat tovább javítja az energiaha-

tékonyságot. ezenfelül további megtakarítás – akár 

85% – lenne elérhetô a mélyfelújítási technológiák ré-

vén, melyek hátránya a rövidtávon nagyobb költség, 

elônye a hosszú távú megoldás, ezért ezek esetén 

feltétlenül figyelembe kell venni a rendelkezésre álló 

források nagyságát és az épület várható élettartamát. 

Az ilyen mélységû felújítások elterjesztéséhez min-

denképpen szükséges kidolgozni különféle új finan-

szírozási mechanizmusokat is. A nagyobb felújítási 

mélységet (>50%) eredményezô felújítási programok 

indításakor is figyelembe kell venni a költséghaté-

konyság elvét és a – várhatóan csökkenô – beruhá-

zási költségeket.

A 2010/31/eu irányelv39 szerint 2020. december 

31. után csak közel nulla energiaigényû épületek 

építhetôk. A hatóságok által használt illetve a tulaj-

donukban lévô épületek esetében ez a dátum 2018. 

december 31. Az ilyen új építésû épületek esetében 

a támogatás célja az elôírásoknál energetikailag ha-

tékonyabb építés ösztönzése, amelynek célértéke 25 

kWh/m2/év. ennek alapján az új épületeknél, beleértve 

a közintézményeket és kereskedelmet is, a hatékony-

ság-növekedés el kell, hogy érje a 60-80%-ot. Közel 

nulla és alacsony energiaigényû épületek számáról 

jelenleg pontos információval nem rendelkezünk, 

azonban jellemzôen igen kevés ilyen épület van ma-

gyarországon (maximum néhány száz db). Várható-

an 2015 és 2020 között számottevôen nô az alacsony 

energiaigényû épületek építésének igénye, amelyek 

éves száma 100-1000 darab közé tehetô az évtized 

közepén. 2020. december 31-ét követôen a szoká-

sos építési ütemet figyelembe véve, évente mintegy 

30-40 ezer új épület építésére lehet számítani, ezek 

négyötöde lakóépület. A beruházásokhoz olyan op-

timális költség szintet eredményezô minimumköve-

telményeket kell meghatározni, amelyeket lehetôség 

szerint a meglévô épületek jelentôs felújításai esetén 

is alkalmazni kell, amennyiben ez mûszaki, funkcio-

nális és gazdasági szempontból megvalósítható. re-

ális, ütemezett éves terv elkészítéséhez és eredmé-

nyek megbecsüléséhez fel kell mérni az ingatlanpiac, 

az épület tulajdonosok és a fejlesztôk pozícióját. 

A hôigények mellett ugyanakkor az épületállomány 

energiaigényének alakulásában figyelembe kell venni, 

hogy megnôtt, és minden bizonnyal tovább fog növe-

kedni a hûtés (klimatizálás) iránti igény. ezt az igényt 

többnyire esetleges, rossz hatásfokú rendszerekkel 

elégítik ki. egyrészrôl az épületek energiahatékony-

39Az európai parlament és a Tanács 2010/31/eu irányelve (2010. május 19.) az épületek energiahatékonyságáról
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sági felújítása a hûtési energiaigényeket is csökkenti, 

másrészrôl elô kell segíteni olyan hôszivattyús rend-

szerek telepítését, amelyek hûtésre is képesek. ezek 

mellett az európai unió részérôl várható az ökodesign 

követelmények kiterjesztése a légkondicionáló beren-

dezésekre is. Azt mindenképpen figyelembe kell venni, 

hogy a hûtési igények csak villamosenergia-felhasz-

nálásával fedezhetôek, ezért idôjárás függô csúcsok 

megjelenésével kell számolni a villamosenergia-fo-

gyasztásban. ezek kezelésére alternatívát jelenthet az 

egyedi fotovillamos rendszerek elterjedése.

Az iparban és a mezôgazdaságban is lényeges kér-

dés a hôhasznosítás és -elôállítás hatékonysága. Az 

iparban a folyamat-optimalizálás és hulladékhô ki-

használása, míg a mezôgazdaságban a földgáz-

független, lokális hôforrásokat hasznosító üzemek 

jöhetnek számításba. Az alacsony karbon, legjobb 

elérhetô (BAT) és trigenerációs technológiák térnye-

résének elôsegítése az iparban, az alacsony karbon 

agrotechnikák elterjesztése a mezôgazdaságban,  

a geotermikus energiára alapozott üvegházi kertésze-

tek támogatása és az organikus(bio)- mezôgazdasági 

termelés ösztönzése a kormány prioritásai közé tar-

tozik. A megtakarítások országos aggregálásához 

szabványosított monitoring rendszer kidolgozása 

szükséges.

6.3.2 megújuló energiaforrásoK

A földgáz kiszolgáltatottság csökkentése a fûtési-

hûtési energiatermelésben elsôsorban megújuló 

energiahordozókkal (biomassza, biogáz, nap- és 

geotermális) lehetséges, a beruházások versenyké-

pességének feltétele a megfelelô ár- és támogatás-

politika alkalmazása. 

mindenképpen figyelembe kell azonban venni a meg-

újuló energiaforrások hôtermelésben való alkalmazá-

sánál, hogy az energiahatékonyság prioritást élvez.  

A támogatási és ösztönzô rendszer kialakításánál a föld-

gáz árak döntô mértékben fogják befolyásolni a meg-

újulók versenyképességét. Hosszú távon várhatóan az 

emelkedô földgáz világpiaci árak révén a fogyasztás 

alapú támogatás egyre nagyobb terhet róhat a költség-

vetésre. ebbôl a helyzetbôl kiutat jelenthet a hatékony-

ságra ösztönzô támogatási rendszerek bevezetése.

Távhôrendszerek esetében elengedhetetlen a ve-

zetékek és a hôközponti hálózat modernizálása,  

a megújuló energiaforrások bevonása, elsôsorban  

a biomassza és a geotermikus energia alkalmazá-

sával, valamint az anyagukban nem hasznosítható 

települési hulladékok energetikai hasznosítása. Az 

egyedi rendszerek esetén a biomassza, napkollektor 

és hôszivattyú által termelt energia arányát szüksé-

ges növelni a vonatkozó szabályozás kidolgozásával. 

A biomassza esetében az egyedi ellátás minôség- és 

logisztika-igényes, itt a hazai pelletgyártó kapacitás 

felfuttatása jelenthet megoldást. A fûtési célú földgáz-

felhasználást csökkentheti a biogáz és depóniagáz 

használata és szabványoknak megfelelô betáplálása. 

A távhôrendszer méretének növekedése mind a fix-

költségek, mind a közvetlen költségek csökkenését 

eredményezi (például a kisebb fajlagos hôveszteség 

miatt). ebben a megközelítésben a stratégiának  

a távhôszolgáltatás hatékonyságnövelése, a technikai mo-

dernizáció ösztönzése és a megújuló energiára alapozott 

hôtermelés támogatására kell helyeznie a hangsúlyt. 

A távhôellátás és kapcsolt energiatermelés jövôbeli 

irányainak meghatározása érdekében szükséges 

egy távhôfejlesztési cselekvési terv (ezen belül bu-

dapesti fejlesztési terv) elkészítése. Nem halaszt-

ható tovább a szolgáltatás mûszaki színvonalának 

emelése (távlatilag összekapcsolható szigetüzemek, 

alacsony hôfokú szekunder szolgáltatásra való átté-

rés, távhûtés lehetôségének vizsgálata, szolgáltatási 
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minôségellenôrzési rendszer kialakítása, hatékony-

sági kritériumrendszer felállítása, egyedi szabályoz-

hatóság és mérés, falusi távfûtômûvek fejlesztése). 

A cselekvési tervben ki kell térni arra is, hogy ha ja-

vul a távhôrendszerek mûszaki színvonala, valamint 

épületenergetikai beruházásokra is sor kerül, akkor  

a csökkenô hôigény a hôtermelés csökkenéséhez ve-

zethet. ez a távhôszolgáltatók jelentôs fix költségei mi-

att az egy fogyasztóra jutó költségek növekedésén ke-

resztül akár versenyképtelenné is teheti a távhôellátást 

egyes településeken, amennyiben nem lesz olcsó, 

vagy támogatott (megújuló-alapú) hôforrás.

Arra is fel kell készülnünk, hogy a földgáz világpia-

ci árának további várható növekedése elsôsorban  

a távhôszolgáltatás fogyasztói körének döntô há-

nyadát kitevô lakossági fogyasztókat fogja sújtani. 

Ésszerû megoldás és földgázkiváltó alternatíva le-

het a szigorú környezetvédelmi elôírásokkal sza-

bályozott termikus hulladékhasznosítás (hulladék-

égetés) távhôellátásba való fokozott bevonása, ami 

akár a csökkenô hôigények problémájára is megol-

dást jelenthet. A két technológia összekapcsolása  

a távhôellátás költséghatékonyságát is jelentôsen 

növeli, amelyet számos európai nagyváros pozitív ta-

pasztalatai is alátámasztanak. ennek eredményeként 

az energetikai hulladékhasznosításra fókuszáló tech-

nológiafejlesztés és a hulladékfeldolgozás-újrahasz-

nosítás társadalmi hasznát bemutató szemléletfor-

máló programok támogatása is stratégiai céllá válik.

ez összhangban van a Nemzeti Környezetvédelmi 

programmal, ami a hulladékgazdálkodás területén 

10 %-os energetikai hasznosítást ír elô, illetve az Or-

szágos Hulladékgazdálkodási Terv célkitûzéseivel, 

amelyek szerint az anyagukban nem hasznosítha-

tó hulladékoknak minél nagyobb arányú energetikai 

hasznosítására kell törekedni. Az anyagában nem 

hasznosítható hulladékok égetése esetén szigorú, 

jogszabályban foglalt szabályrendszert kell felállíta-

ni az engedélyezés tekintetében annak érdekében, 

hogy elkerüljük az esetleges illegális égetéseket  

a veszélyes hulladékokra vonatkozóan, amely más 

környezeti elemekre is káros kihatást gyakorolhatnak.

6.4 KözleKedÉs
Közúti közlekedés elektrifikációja, második generációs 
agroüzemanyagok a közösségi közlekedésben, vasútfejlesztés 

• Az európai uniós irányelveknek megfelelôen  

a megújuló energia aránya eléri a 10%-ot 2020-

ra. ez fôképp agroüzemanyagok alkalmazásával 

valósul meg. 

• Az agroüzemanyagok hagyományos üzemanya-

gokba való bekeverésének – fôként a hazai 

gépjármûpark tekintetében – mûszaki korlátai 

vannak, ezért az, valószínûsítetten nem halad-

hatja meg a 10%-ot. Az agroüzemanyag arány 

2030-ra eléri a 14%-ot. Agroüzemanyagok szem-

pontjából elsôdleges cél az uniós elvárások tel-

jesítése, valamint az elsôdleges élelmiszer- és 

takarmánytermeléssel kapcsolatos ellentétek fel-

oldása. A nagyobb arányú alkalmazás a közös-

ségi közlekedési rendszerek és mezôgazdasági 

géppark helyben termelt második generációs és 

biogáz üzemanyagokra való átállításával lehetsé-

ges. A hazai személygépkocsi állomány esetén 

kiemelt cél az elektromos hajtású és/vagy hidro-

gén üzemû jármûvek részesedésének el kell ér-

nie az aktualizált eu-s célokat 2030-ra.

• energiahatékonyság növelése céljából stratégiai 

fontosságú a közúti áruszállítás elterelése a vas-

úti és vízi szállítás irányába. A közúti tömegköz-

lekedés megújuló és villamos (elektromos, hidro-

gén) energia alapra helyezése.

• ezek eredôjeként a közlekedési energiamix 
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a következôképp alakul 2030-ra (27. ábra). 

Az agroüzemanyagok rész magába foglalja  

a bioetanol, biodízel, valamint biogáz üzemanya-

gokat, míg a villamosenergia-rész a hidrogént is.

Jelenleg a közlekedés túlnyomórészt szénhidrogén 

alapú, azonban egy esetlegesen bekövetkezô olajho-

zam csúcs, a kereslet-kínálat felborulása következ-

tében, az árak elszabadulásával járhat. ez egyrészt 

a társadalomban már most jelentkezô árérzékeny-

ség miatt a mobilitás csökkenését, illetve az ellá-

tás akadozását jelentené. elôreláthatólag azonban  

a közlekedés továbbra is szénhidrogén alapú marad, 

azonban fel kell készülni egy esetleges váltásra, és 

lehetôséget kell biztosítani az alternatív technológi-

áknak mintaprojektek formájában. Az egyedi közleke-

dés területén már 2015 körül várható, hogy a legna-

gyobb gyártók megjelennek a piacon az elektromos 

hajtású személygépkocsikkal és intenzív marketing-

27. ábra: A hazai közlekedés várható energiaforrás megoszlása
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A közlekedés energia ellátása 

versenyképes lesz, ha

• olyan pálya mentén mozdul elôre a közlekedés, 
ami integrálja a közlekedési, energiapolitikai, vi-
dék- és városfejlesztési, munkahely-teremtési, 
külgazdasági és képzési célokat.

• nem csökkenti a magyar export versenyképessé-
gét magas szállítási költségekkel.

fenntartható lesz, ha

• csökken a kôolaj importfüggôség és CO
2
 intenzitás.

• a vasút szerepe növekszik az áru- és személy-
szállításban.

• a megfelelô kritériumrendszer szerint minôsített al-
ternatív üzemanyagok (villamos- és hidrogénhaj-
tás, agroüzemanyagok) meghatározóvá válnak.

• az energetikai célú biomassza termelés és fel-
használás nem veszélyezteti az agrárkörnyezetet 
és az élelmiszer ellátást, valamint nem ellentétes 
a vidékfejlesztési törekvésekkel. 

biztonságos lesz, ha

• idôben megkezdôdik a felkészülés az olajhozam-
csúcs utáni közlekedési struktúraváltásra, az 
elektromos-, hidrogén- és agroüzemanyag infra-
struktúra kiépítésére.

Eszközök: 

• az alternatív üzemanyag elôállítás és közlekedé-
si eszköz fejlesztés együttes támogatása mind 
kutatás-fejlesztési, mind gyártási szinten.

• decentralizált, lokális igényeket kielégítô üzemek 
létesítésének ösztönzése.

• a fosszilis üzemanyagok által okozott externáliák 
számszerûsítése.
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be kezdenek. magyarországon a tömeges techni-

kai váltás lehet, hogy késik egy évtizedet, azonban 

mindenképpen valószínûsíthetô, hogy 2025-30-ig 

az elektromos autók ára versenyképes lesz, azaz 

piaci alapon, állami részvétel nélkül terjednek majd.  

A közlekedési struktúraváltás, az elektromos jármûvek 

megjelenésével jelentôs villamosenergia-igénynöve-

kedést idéz elô. A felkészülés legfontosabb, állami 

közremûködést igényelô lépései az infrastruktúra ki-

építése, az elektromos hálózat szabályozhatóságá-

nak kialakítása, valamint szükséges termelô kapaci-

tás megteremtése. ezt jól kiegészíti és összhangban 

van a nukleáris fejlesztésekkel, azaz az alapterhelést 

biztosító erômûvek kihasználtságát növeli a villamos-

energia-alapú közlekedés térnyerése (1 000 mW éj-

szakai atomerômûvi teljesítmény közelítôleg 200 000 

elektromos személygépkocsi feltöltését teszi lehetôvé 

– ez a feltételezhetô teljes személygépkocsi állomány 

mintegy 5%-a, a tervezett elektromos üzemû állo-

mány fele). Amennyiben nem egy kellôen elôkészített 

és megfelelô kapacitással bíró hálózatot terhelnek  

a gépjármûvek, könnyen elôfordulhat, hogy az igé-

nyek kielégítéséhez nem fog rendelkezésre állni 

megfelelô hálózati és hazai termelô kapacitás.

6.4.1 energiaHatÉKonYság

A közlekedés energiafogyasztásának és környezeti 

terhelésének csökkentésére a következô lehetôségek 

állhatnak rendelkezésre:

1. mobilitási igények csökkentése, ami magába 

foglalja a közlekedési igények csökkentését és  

a megteendô távolságok rövidítését: szemlélet-

formáló kampányok és településfejlesztési szem-

pontok segítségével elérhetô lehet a mobilitási 

igények mérséklése. Figyelembe kell azonban 

venni, hogy a mobilitás csökkentésének erôs 

társadalmi (leszakadó térségek, urbanizáció, 

agglomerációs zónák növekedése, egyéni sza-

badság és igények) és gazdasági (turizmus, szál-

lítmányozás) vonzata van. Az infokommunikációs 

technológiák és digitális szolgáltatások (videó 

konferencia, internetes ügyintézés, távmunka, 

e-learning) terjedésének, és a fenntartható szem-

lélet felé való elmozdulásnak (kerékpár használat 

terjedése és lokalitás felértékelôdése, például he-

lyi élelmiszer ellátás elônyben részesítése) is van 

mobilitás csökkentô hatása. A városi közlekedé-

sen belül a kerékpár használatot infrastruktúra-

fejlesztéssel és szabályozással is ösztönözni kell.

2. Áttérés hatékonyabb közlekedési módokra 

(modal shift): ez elsôsorban a vasút szerepé-

nek növelésével tehetô meg, mind a személy, 

mind az áruszállítás területén. Fontos része még  

a közösségi közlekedés arányának növelése, 

amit fejlesztésekkel, a szolgáltatások színvonalá-

nak növelésével, illetve érték arányos tarifa rend-

szer megteremtésével lehet elérni.

3. Optimalizálás, ami a jelenlegi kapacitások jobb 

kihasználást jelenti: ezek a megoldások (például 

menetrendek összehangolása) fôleg a vállalatok 

hatáskörébe tartoznak, hiszen érdekük az üresjá-

ratok minimalizálása. A közlekedés irányítás op-

timalizálásához hozzájárulnak majd az intelligens 

rendszerek is, illetve a nagy vállalatok mobilitás 

tervezése és flottái.

4. Fiskális eszközök: olyan pénzügyi eszközök, 

amelyek segítségével a magas külsô költségek 

beárazhatóak (például útdíj, behajtási korláto-

zás), így téve versenyképessé a kevésbé környe-

zet terhelô megoldásokat. 

5. Jármûvek fejlesztése és alternatív technológiák: 

a gyártási trendek és elôírások a belsô égésû 

motorok hatékonyságának növelését és a hibrid 
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jármûvek terjedését, ezáltal a fajlagos fogyasztás 

és kibocsátás csökkentését mutatják. ez azonban 

valószínûleg nem vezet az energiafogyasztás 

csökkentéséhez, mivel elôreláthatólag az 1000 

fôre esô gépjármûvek száma növekedni fog. 

A közlekedés energiaigényének csökkentését és az 

energiahatékonyság növelését az állam elsôsorban 

a közösségi közlekedésen keresztül (elsôsorban 

modal shift és alternatív technológiák segítségével) 

tudja befolyásolni. mindenképpen szükséges a vá-

rosi és elôvárosi közösségi közlekedés fejlesztése, 

vonzóvá, kényelmessé, tisztává tétele. A helyi közös-

ségi közlekedésben elôreláthatólag hosszú távon az 

agroüzemanyagok jelentôsége fog növekedni lokális 

elérhetôségük miatt, különös tekintettel a második 

generációs vagy alternatív alapanyagot felhasználó 

technológiákra. Az európai uniós tapasztalatok és 

kezdeményezések azt mutatják, hogy az elektromos, 

hidrogén, és hibridhajtású jármûvek használatát elsô 

lépésként a nagyvárosi közösségi közlekedés terüle-

tén célszerû ösztönözni, mivel elterjedésük jelentôs 

infrastrukturális beruházásokat igényel. A városi kö-

zösségi közlekedésben e technológiák közül több 

esetében már piacérett megoldások vannak, ezek 

életképességét mielôbb (legkésôbb 2015-ös indítás-

sal) demonstrálni kell magyarországon is mintapro-

jektek formájában. ehhez a kormányzat, egy adott 

önkormányzat, a villamosenergia-ipar és a hazai au-

tóbusz fejlesztôk és gyártók összefogása szükséges. 

ezért már a közeljövôben meg kell kezdeni a közös-

ségi közlekedéssel összekapcsoltan a megújuló- és 

zéró karbon üzemanyagok elôállításának és felhasz-

nálásának ösztönzését, amely olyan modernizációs 

lehetôséget teremt az elöregedett hazai buszállo-

mány cseréjére, ami az energetikai és környezetvé-

delmi célok mellett, az utazási komfort megteremté-

séhez is hozzájárul. 

A vasút szerepét jelentôsen növelni kell, de ehhez 

szükség van a jelenlegi szolgáltatások minôségének 

nagymértékû javítására, különös tekintettel a menetren-

dek összehangolására, az elôvárosi gyorsvasúti közleke-

dés megteremtésére és az eljutási idôk csökkentésére.

6.4.2 megújuló energiaforrásoK

40A Tanács 2003/96/eK irányelve (2003. október 27.) az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezésérôl

Biodízel elôállítás szempontjából a hazai kapacitás elégsé-

ges az irányelveknek megfelelô mennyiség elôállítására, 

míg bioetanolból többlet termelô kapacitással rendelke-

zünk, aminek alapja a termelt kukorica többlet. 

Gazdasági szempontból így az exportra szánt ku-

korica többletbôl hazai munkahelyekkel teremthetô 

hozzáadott érték. Figyelembe kell azt is venni, hogy 

az etanol gyártás mellékterméke, a szeszmoslék ki-

váló, exportképes takarmány. Az eddigi tapasztala-

tok azt mutatják, hogy a bioetanol gyártókapacitá-

sok közvetlen beruházási támogatás nélkül jönnek 

létre, azonban a bioetanol esetében a bekeverési 

igényeket meghaladó mennyiség felvevô piacát biz-

tosítani kell. ez az e85 üzemanyag hazai piacra ju-

tásának támogatásával és exportra termeléssel va-

lósítható meg. Az adókedvezmény megállapításánál  

a 2003/96/eK irányelvvel40 összhangban el kell kerülni 

a bioetanol gyártásához kapcsolódó többletköltségek 

túlkompenzálását. Az európai unióban csak olyan 

agroüzemanyagok elôállításának és exportjának van 

létjogosultsága, amelyek megfelelnek a fenntartható-

sági kritériumoknak. ezért csak a valóban fenntartható 

(pozitív energia és kibocsátási mérleggel rendelkezô) 

agroüzemanyagok gyártása és felhasználása támo-

gatható. Tekintettel arra, hogy az elsô generációs 
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agroüzemanyagok nagy mennyiségû elôállítása kon-

kurenciát jelenthet az élelmiszer- és takarmányozási 

célú felhasználásra szánt alapanyag számára, fel-

használásának korlátai vannak. ezért a kukorica alapú 

(úgynevezett elsô generációs) etanol gyártás támoga-

tásánál – a gazdasági és fenntarthatósági szempon-

tok mellett – figyelembe kell venni az élelmiszer- és 

takarmánytermelés szempontjait is piaci folyamatok 

elemzésével. Hosszú távon prioritást élveznek a hulla-

dékból, illetve melléktermékekbôl elôállított biogáz és 

második generációs agroüzemanyagok, illetve a mar-

ginális (például belvíz járt), degradált mezôgazdasági 

területeken is termeszthetô elsô generációs alapanya-

gok (például cukorcirok, csicsóka). 

A közúti áruszállítást elsôsorban dízelüzemû 

jármûvek végzik. Hazánkban az elsô generációs 

biodízel elôállítása hazai alapanyag-bázison nagy-

mértékben nem növelhetô tovább, ezért indokolt  

a fenntartható áruszállításban a kötöttpályás és a vízi 

közlekedés részarányának számottevô növelése, ami 

egyben elôsegíti az energiahatékonysági és CO
2
 ki-

bocsátás csökkentési célok elérését is. 

elô kell segíteni a mezôgazdasági termelésben 

résztvevô gépjármûvek átállítását helyben termesz-

tett, fôleg repcébôl sajtolt olaj üzemanyagra. ez hoz-

zájárul a vidéki önellátás kialakításához, helyben tartja 

a megtermelt javakat, illetve nemzetgazdasági szinten 

pedig csökkenti a fosszilis üzemanyag használatot. 

A fentiek megvalósításához szükséges az eddig 

megfigyelhetô trend megfordítása, a közúti teherszál-

lítás visszaszorítása. ennek egyik eszköze a tranzit 

teherforgalom egy részének a közutakról a gördülô 

országútra (ro-La) való terelése, illetve a kombinált, 

azon belül is a konténeres szállítás támogatása. 

energiapolitikai elônyökön túl ez egyben a közutak 

tehermentesítését is jelenti, az átmenô forgalommal 

terhelt területek esetén pedig életminôség javulást, 

fôleg levegôszennyezés és zajterhelés tekintetében, 

eredményez az ott élôk számára. A megvalósítás ér-

dekében az átmenô teherforgalom részére kiszabott 

autópálya- és egyéb közúthasználati díjakba be kell 

építeni az általuk okozott externális költségeket (köz-

út-terhelés, légszennyezô-anyag kibocsátás, lakos-

ságot érintô környezetterhelés), ami biztosítani fogja  

a ro-La és a konténeres szállítás versenyképessé-

gét. ezeknek vállalkozásnak, mint alapvetô energia- 

és közlekedéspolitikai eszköznek többségi állami tu-

lajdon bevonásával kell létrejönnie, illetve biztosítani 

kell a terminálok kiépítését és a vasúti hálózat további 

villamosítását is. Kisebb távolságokon a közúti áru-

szállítás jelentôsége továbbra is hangsúlyos marad, 

ezért itt a logisztika (jármûpark és a kihasználtság) 

fejlesztése a cél.

A vasúti személyszállítás részarányának növelése ér-

dekében is célszerû a határokon átvezetô vonalakon 

az üzem fejlesztése, különös tekintettel a nyugati nagy 

teljesítményû hálózatokhoz való kapcsolatok kiépítésére. 

6.4.3 regionális infrastruKtúra 
Platform
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7 Horizontális KÉrdÉseK

„Egy pesszimista minden lehetôségben látja  
a nehézséget; egy optimista minden nehézségben 
meglátja a lehetôséget.”

„The pessimist sees difficulty in every opportunity. 
The optimist sees the opportunity in every difficulty.”

(Winston Churchill)
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7.1 vidÉKfejlesztÉs
Kétpólusú mezôgazdaság alacsony karbon technológiákkal

Az agrár- és fagazdasági – elsôsorban biomassza – 

eredetû megújuló energiaforrások a jövôben jelentôs 

szerepet játszhatnak a vidéki térségek komplex regi-

onális fejlesztésében, az élelmiszertermelésbôl kiesô 

földterületek hasznosításában, a vidéki települések 

környezetvédelmi problémáinak megoldásában és 

azok népességmegtartó képességének fokozásában, 

új vidéki munkahelyek létrehozásában. 

A kétpólusú mezôgazdaság lényege, hogy olyan gaz-

dasági ösztönzô- és támogatási rendszert kell kiala-

kítani, amely lehetôvé teszi a piaci igények szerinti 

flexibilis váltást az élelmezési-, illetve az energetikai 

célú gazdálkodás között. A zöld fejlesztési program 

sikerének fontos további elôfeltétele a decentralizált 

megvalósítási modell követése, hiszen a vidéki kis-

térségek munkaerô vonzási képességének növelése, 

illetve a leszakadó mezôgazdasági kistérségek újjá-

élesztése csakis ezen az úton lehet reális célkitûzés. 

A decentralizált mûködési modell rendelkezik olyan 

másodlagos társadalmi-szociális externáliákkal is, 

mint a vidéki foglalkoztatás bôvítés és a folyamatos 

mélyszegénységben élô rétegek bevonása a munka 

világába és ellátása helyi, kedvezô árú megújuló ener-

giával. ehhez kapcsolódóan szükséges kidolgozni  

a kétpólusú mezôgazdaság modelljét, amelyben meg-

valósul a nagy hozzáadott értékû termék elôállítása, 

a keletkezô melléktermékek teljes körû hasznosítása 

mellett (termékpálya). A megújuló gazdaság vízió-

jának kialakítását nagyban segíti a mezôgazdasági 

melléktermékek helyi, lokális igényeknek megfelelô 

célú hasznosítása. A termékpálya versenyképessé-

gét növelheti az iparban (elsôsorban gyógyszeripar 

és finomvegyipar) hasznosítható melléktermékek és 

hulladékanyagok azonosítása, mivel így az energe-

tikai hasznosításon túl, jóval nagyobb hozzáadott 

értékû termékek, például gyógyszerek és finomvegyi-

pari anyagok, is kinyerhetôk. A helyben rendelkezésre 

álló energia a mezôgazdaság fejlôdéséhez is hozzá 

tud járulni, például geotermikus energiával fûtött ter-

málkertészetek formájában lehetôvé téve értékesebb 

termékek egész évben való elôállítását. Ilyen kerté-

szetek azonban vízbázisvédelmi szempontból csak  

a mindenkori jogszabályi elôírások és fenntarthatósá-

gi kritériumrendszer teljesítése mellett mûködhetnek.

A biomassza energetikai célú termesztésénél, kü-

lönös tekintettel az elsô generációs üzemanyagok 

elôállítására, mindenképp szem elôtt kell tartani, 

hogy az ne jelentsen konkurenciát az élelmiszer és 

takarmányozási célú növénytermesztés számára. 

emiatt prioritást élvez a marginális illetve degradált, 

de természetvédelmi értéket nem képviselô területek 

(például belvizes, árterületi, alacsony termôértékû) 

ilyen célú hasznosítása. A zöldenergia termelésére 

alkalmas területek növelhetôk még a mezôgazdasági 

mûvelésbôl kivont olyan területekkel, ahol a más célú 

hasznosítás felhagyásával azok rekultiválással újra 

mûvelésbe vonhatók. Az energetikai célú biomassza 

termelés megítélése épp emiatt nem az egyes telepí-

tett fajták, hanem a terület jellege (milyen elôzô tevé-

kenységet vált ki, alternatív hasznosítások vizsgálata, 

munkahelyteremtés), az elérhetô biomassza hozam, 

valamint a termelt biomassza hasznosításának helye 

és jellege (decentralizált és fenntartható modell) alap-

ján célszerû. Az egyes alkalmazott fajtákat a lokális 

körülményeknek megfelelôen célszerû kiválasztani, 

minden esetben figyelembe véve a fenntarthatósági 

kritériumokat és idegenhonos, inváziós tulajdonsá-

gokkal rendelkezô fajok esetében a védôterületek 

meglétét. magyarország egyik legnagyobb kincse  

a jó minôségû termôföld, ezért a biomassza energe-

tikai hasznosítása során különös figyelmet kell szen-

telni a fenntarthatósági kritériumok definiálásának és 

alkalmazásának. A kétpólusú mezôgazdaság kialakí-
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7.2 oKtatás És foglalKoztatás
Munkahelyteremtés, illetve szakképzés létrehozása az energetikai 
szektor, elsôsorban megújuló energiatermelô üzemek igényei szerint

tásának lényegi pontja a talajjal való helyes gazdálko-

dás és stratégiai vagyonként való kezelése.

A fenntartható fejlôdés, azon belül a fenntartható és ver-

senyképes mezôgazdaság feltétele az organikus, lokális 

lehetôségekre és igényekre támaszkodó gazdaságok 

elterjedése. A csôvégi, a szennyezés-kezelésre össz-

pontosító megoldások helyett a cél a megelôzô jellegû, 

a teljes életciklus során érvényesülô alacsony karbon 

technológiák innovációjának és elterjedésének támo-

gatása. A hagyományos agrotechnikai gyakorlat felelôs 

az összes ÜHG kibocsátás 13-15%-áért, de léteznek 

alacsony karbon alternatívák, amelyekkel ez az érték 

csökkenthetô. Csökkenti az ÜHG kibocsátást az orga-

nikus (bio)gazdálkodás is a minimális agrokemikália és 

magas fokú élômunka igényen keresztül, ezért mind az 

energiahatékonyság növelése, mind az üvegházhatású 

gázok kibocsátásának csökkentése szempontjából prio-

ritás ezen gazdasági szektorok támogatása. 

A rendszerváltást követôen a hazai kutatás-fejlesz-

tési tevékenység, energetikai gépgyártás csaknem 

teljesen megszûnt. 

A fenntartható energiagazdaságra történô áttérés 

gazdasági hasznát azonban elsôsorban a megújuló 

technológiát fejlesztô országok vállalkozásai élvezik. 

Ahhoz, hogy az energetika az iparfejlesztés része 

legyen és jelentôs mértékben hozzá tudjon járulni  

a gazdaságfejlesztéshez és a munkahelyteremtés-

hez, szükséges a hazai kutatás-fejlesztésen (K+F) 

és innováción alapuló mintaprojektek és technológi-

ák terjedésének ösztönzése. Az állami eszközökkel 

is támogatandó energetikai K+F programok és pro-

jektek kiválasztásánál figyelembe kell venni az ener-

giastratégia kitûzéseihez való hozzájárulást, azonban 

minden esetben indokolt megvalósíthatósági elem-

zések elvégzése. A költséghatékonyság becslésére 

monitoring és értékelô rendszer bevezetése javasolt. 

A megújuló energiaforrások alkalmazása és a techno-

lógiák gyártása jelentôs munkahelyteremtô hatással 

bír. Az eNsz Környezetvédelmi programja (uNep) 

2008-as elemzése alapján a nap-, szél-, és biomasz-

sza-energia hazai hasznosítása jóval több egységnyi 

kapacitásra jutó munkahelyet teremt, mint a szén-

, vagy földgázerômûvek esetén. ez alapján csak  

a mûködtetés szempontjából nézve a biomassza 

energetikai hasznosításának és a napelemek üze-

meltetésének van kiemelkedô foglalkoztatási vonzata 

(28. ábra). A teljes munkahelyteremtô potenciál és  

a gazdasági szempontok kihasználása miatt a hazai 

gyártás támogatása az elsôdleges prioritás, az újfajta 

technológiák nagyarányú elterjedése az esetlegesen 

exportra termelô gyártókapacitások létrehozását és 

bôvítését igényelheti. ezért az iparpolitikai fejleszté-

seknél szem elôtt kell tartani az energetikai gyártás 

területén kínálkozó esetleges befektetés-ösztönzé-

si lehetôségeket is és befektetôbarát szabályozási 

környezettel elô kell segíteni ezek megvalósulását.  

A kedvezôtlen hatások csökkentésére olyan támo-

gatás politikát kell kialakítani, amely elôsegíti a hazai 

szakmai háttér egyre nagyobb arányú bevonását,  

a hazai munkahelyteremtést, a technológiák megvaló-

sítása, késôbbi karbantartása és üzemeltetése során. 

A gépgyártás területén elsôsorban a hazai hagyo-

mánnyal rendelkezô, most fôleg exportra termelô 

buszgyártás lehet hangsúlyos, különös tekintettel az 

elöregedett hazai buszpark elkerülhetetlen cseré-

jére. A közösségi közlekedés modernizációja során 

szükség lesz alternatív (agroüzemanyag, hidrogén 
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illetve elektromos) hajtású buszokra is, meghatáro-

zott arányban való üzemeltetésüket kritériumként 

kell megszabni a gyártási és szállítási tenderek ki-

írásakor. ez pozitív hatással lesz a jármûipari K+F 

intenzitására is. emellett fôképp a biomassza- és 

hulladékhasznosító (kazánok, pirolízis egységek),  

a geotermikus, a fotovillamos, valamint energiatároló 

rendszerek fejlesztése és gyártása területén nyílhat-

nak lehetôségek. Az intelligens mérôk terjedésével 

szükségessé válik a jelenlegi mérôállomány cseré-

je, ami minden közmûvet számítva mintegy 15 mil-

lió berendezés selejtezését jelentené. Az új mérôk 

gyártása, valamint telepítése és esetleges szervíze-

lése is egy rendkívüli lehetôség lehet a magyar ipar 

számára. minden egyéb esetben is prioritásként kell 

kezelni munkahely teremtô hazai háttéripar (gyártás, 

szerviz) megteremtését, amihez elengedhetetlen  

a befektetôbarát, és arra ösztönzô iparpolitikai kör-

nyezet megteremtése. 

Az épületenergetikai fejlesztések kapcsán kutatni és 

fejleszteni szükséges a hagyományos, környezetba-

rát építészeti eljárások (vályog-, szalma-, passzívház 

és egyéb innovatív épület) és a helyi megújuló illetve 

hulladék (például papír) alapú szigetelési technológi-

ák bevonási lehetôségét, valamint az épített örökség 

energetikai fejlesztéseihez kapcsolódó egyedi meg-

oldásokat és harmonikus formákat. ezekre tekintettel 

szükséges a kutatási rendszer fejlesztése, az építé-

si mintaprojekt megvalósítására irányuló támogatási 

rendszer kialakítása és bevezetése, illetve a vizsgála-

ti eredmények felhasználása a széles körû elterjesz-

tés érdekében.

Hazánkban jelenleg a foglalkoztatottak nagy részét 

kis- és középvállalkozások (kkv-k) alkalmazzák. 

Az energetikai cégek állami támogatása abban az 

esetben lehet indokolt, amennyiben tevékenységük 

hozzájárul az energiastratégia célkitûzéseinek eléré-

séhez, innovációs potenciállal rendelkezô K+F tevé-

kenységet is végeznek, gyártókapacitást létesítenek 

hazánkban, és/vagy jelentôs számú munkaerôt alkal-

maznak. A fogyasztók energiahatékonysági beruhá-

zásainak állami támogatása pedig abban az esetben 

lehet indokolt, amennyiben tevékenységük innovációt 

generál, hazai gyártókapacitás fejlesztését és mun-

kahelyteremtést segít elô a kkv szektorban. ezen 

megfontolások alapján, a létrehozandó zöld Fejlesz-

tési Alap kiemelt prioritása lesz a zöld gazdaság-

ban aktív hazai kkv-k tôkeigényének finanszírozása.  

A zöld Fejlesztési Alap klímabarát technológia-fej-

lesztést és megújuló energiaforrások felhasználását 

eredményezô beruházások támogatására szakoso-

dott pénzügyi támogatási forma lesz. Lényegi kérdés, 

hogy a magyar, energetikához kapcsolódó szellemi 

termékek és innovációk a hazai gazdaság erejéhez 

járuljanak hozzá, ezért célszerû megvizsgálni a szel-

lemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (korábban magyar 

szabadalmi Hivatal) bevonásának lehetôségeit is.

Az energetikában a foglalkoztatás növelése 

28. ábra: Különbözô energiatermelô technológiák becsült fajlagos munkahelyteremtô hatása
Forrás: uNep, Green jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world
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elsôsorban az energiahatékonyság javításával,  

a megújuló energiák alkalmazásával, a zöldipar és az 

agrárenergetika fejlesztésével, illetve egy hazai be-

szállítói bázisra épülô esetleges új nukleáris beruházás 

esetén lehet jelentôs. ennek megfelelôen egy olyan 

energetikusi képzési rendszer kialakítása szükséges a 

felsôoktatási intézményekkel és az energetikai szektor-

ral együttmûködésben, amely elôsegíti az energiastra-

tégia céljainak megvalósulását. A megújuló energiafor-

rások feltérképezésében és hasznosításában járatos 

szakemberek többszintû képzésének mihamarabbi be-

indítása nélkülözhetetlen az itthoni tudásbázison ala-

puló innovációs technológiák és gyártási kapacitások 

létrejöttéhez, valamint a megújuló energiaforrás-poten-

ciál tényleges feltérképezéséhez. Csak egy ilyen tér-

kép segítségével valósítható meg a legkisebb költség 

elve, illetve használhatóak ki nagymértékben a lokális 

adottságok és alkothatóak meg az ennek megfelelô 

térségi stratégiák illetve intézkedések. 

A nagyszámú, kisteljesítményû hazai energetikai léte-

sítmény tervezése fontos feladat és több problémával 

terhelt. A kisebb teljesítményû energetikai létesítmények 

fôleg a megújuló energiák hasznosítása során várhatóak, 

és ezek komplex, magas színvonalú tervezése feltétele 

az NCsT sikeres megvalósításának. Az energetikai lé-

tesítmények komplex, magas színvonalú tervezése szá-

mos szakág (például gépészet, építészet, vegyészet) ösz-

szehangolt tervkészítését jelenti, amelyekkel biztosítható 

az egyes berendezések és a rendszer optimális kialakí-

tása, összehangolt kapcsolata, gazdaságos és biztonsá-

gos üzemvitele. A szabályozás, mérés és automatizálás 

megtervezése is egyre fontosabb feladat. A komplex 

tervezés követelménye, hogy a nemzeti és közérdeket 

figyelembe vegye, és elsôsorban a hazai gépgyártást,  

a helyi lehetôségeket, valamint a munkahely-teremtést 

támogassa.

Az alternatív technológiák mellett az energiahaté-

konysági intézkedések, illetve az új nukleáris beruhá-

zások is háttéripar jelenlétét és fejlesztését igénylik, 

valamint ezek megvalósulásához is nélkülözhetetlen 

a szakemberképzés megfelelô módosítása és az ok-

tatás átszervezése. Figyelembe véve egy szakember 

– különös tekintettel a diplomásokra – képzési idejét, 

a szakemberhiány elkerülése végett az új képzések 

mielôbbi beindítása indokolt. A jelenlegi létszámok 

nem fedezik a jövôbeni idôarányosan várható szük-

ségletet. Az új szakemberek képzése mellett figyel-

met kell fordítani a már energetikában, különös tekin-

tettel a megújuló energiaforrások hasznosításában 

és épületenergetikában jártás szakemberek tovább-

képzésére és minôsítésére, valamint a szakemberek 

kiegészítô speciális képzésére a hagyományos épí-

tészet és az épített örökség esetében alkalmazható 

egyedi megoldások, módszerek, anyaghasználat 

tekintetében, amely esetekben szükséges lehet az 

egyedi formatervezés is.
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7.3 KörnYezet- És termÉszetvÉdelem
Szemléletformálás, valamint kibocsátás-csökkentés 
és klímaváltozás adaptáció

Az energetikai eredetû környezetszennyezés csök-

kentésével a lakosság egészségét súlyosan érintô 

légszennyezés is mérséklôdne. 

A közlekedés elektrifikációja és a közösségi közle-

kedés térnyerése jelentôsen hozzájárulna a városok 

légminôségének javulásához, ezáltal a kapcsoló-

dó betegségek visszaszorulásához. Az elektromos 

gépjármûvek elterjedése még a jelenlegi erômûvi 

struktúra mellett is fenntartható és hatékonyabb, 

mint a szénhidrogén alapú. A vasút szerepének 

növekedésével a zajterhelés is csökkenne, mivel 

azonos közlekedési teljesítménnyel számolva a köz-

úti közlekedés zajával szemben a vasút körülbelül 

ötödannyi zajt kelt. 

mind az energiahordozók kitermelése és elôállítása 

– különös tekintettel a biomasszára (például energia-

ültetvények) – mind az energiatermelô létesítmények 

tervezése, megvalósítása, üzemeltetése és fenn-

tartása során figyelemmel kell lenni a táj- és termé-

szetvédelem szempontjainak megfelelô megoldások 

alkalmazására összhangban a kapcsolódó stratégiai 

Környezeti Vizsgálat alapján készült környezeti érté-

kelés tartalmával. ezen tevékenységek során a fenn-

tartható használat és az elôvigyázatosság elvének 

szellemében fokozott figyelmet kell fordítani a védett 

természeti területek és a Natura 2000 területek meg-

óvására, valamint a biológiai sokféleség védelmére.

Természeti környezetünk szennyezésének csökken-

tése az épített örökség (beleértve az ingatlan öröksé-

get is), valamint a szabadtéri mûalkotások esetében 

is kiemelkedôen fontos, mind örökségvédelmi, mind 

gazdasági szempontból. Jelentôs költségekkel jár 

például a levegôszennyezés okozta károk megszün-

tetése, többek között a homlokzatelszínezôdések,  

a mállási és szétfagyási folyamatok, a köztéri alkotá-

sok-szobrok károsodásai. Kiemelt figyelmet szüksé-

ges fordítani a világörökségi címet elnyert helyszínek 

értékeinek megôrzésére.

Természetes környezetünk szennyezésének csök-

kentésében jelentôs szerepet játszik szemléletformá-

lás is: a társadalom legszélesebb körét kell tudatos 

fogyasztóvá tenni. ebben szerepet játszik az oktatás 

és képzés mellett a média is. A környezettudatosság 

és a klímavédelem az egyén szintjén az otthonokban 

kezdôdik. A környezettudatos szemlélet kialakítását 

játékos formában már az óvodai foglalkozásokon el 

kell kezdeni (ennek egyik jó gyakorlata és alapja lehet 

a „zöld óvoda” cím és kapcsolódó feltételek, az az-

zal járó feladatok és kötelezettségek, valamint azok 

továbbfejlesztése), és be kell építeni minden általá-

nos, közép- és felsôfokú iskola tananyagába. mind az 

energetikai fejlesztésekhez szükséges szakemberek 

képzéséhez, mind a környezettudatos lakossági ma-

gatartás kialakítása szempontjából elengedhetetlen  

a természettudományos oktatás fejlesztése. A lakos-

sági energiahatékonysági programok eredményessé-

ge szempontjából szemléletformáló kampányokat kell 

megvalósítani a már mûködô országos állami és civil 

hálózatok (emagyarország pontok, Integrált Közös-

ségi szolgáltató Terek, könyvtári szövetségek stb.) 

bázisán. ezen hálózati végpontokon képzett, a helyi 

lakosság által elismert tanácsadók állnak rendelke-

zésre; tájékoztatják a lakosságot, kisvállalkozásokat 

a lehetôségekrôl, segítik az energiahatékonyság és 

klímavédelem, fenntartható fejlôdés megteremtését 

biztosító szemlélet terjedését.

A szemléletformáló programok és továbbképzések 

az írott és elektronikus sajtó, illetve az infokom-

munikációs csatornák közvetítésével a társada-

lom legtöbb tagjához eljuthatnak. A szemléletfor-

málással nemcsak az egyéni energiafelhasználás 

csökkenthetô, hanem azon keresztül a kibocsátások 

csökkentését is elôsegíti. Az energiafogyasztási 
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7.4 társadalmi És szociális 
szemPontoK
Energiaszegénység kezelése, hátrányos helyzetû csoportok segítése

szokásokat érintô kampányokat célszerû ötvözni a 

hulladék- és vízgazdálkodási szokások formálására 

vonatkozó programokkal, mivel így a környezettu-

datosságra nevelés komplex rendszerben valósul-

hat meg. Ilyen komplex rendszerek azt is lehetôvé 

tennék, hogy a lakosság megértse a fogyasztói ma-

gatartás szerepét a környezeti problémák kialaku-

lásban, valamint a klímaváltozáshoz való alkalmaz-

kodás szükségességét is. 

Az egyén érdekeltté tételének leghatékonyabb mód-

ja, egy olyan másodlagos gazdasági kör kialakítása 

lehetne, amelynek alapját egy fogyasztói csopor-

tonként meghatározott mennyiségû elfogyasztha-

tó energiakvóta jelentené. A kvótaértékhez képesti 

energiatakarékosság vásárlási bónuszokra váltható, 

amely a programban részt vevô termelôktôl szárma-

zó alacsony szénintenzitású termékek vásárlására 

jogosítaná fel a jól takarékoskodókat. ez az úgyneve-

zett energia cafetéria rendszer az üdülési csekkhez 

hasonlóan mûködhetne, megvalósításának azon-

ban elengedhetetlen elôfeltétele az intelligens mé-

rés rendszerének bevezetése. Az intelligens mérés  

a fogyasztói energiatudatosság növekedését, az 

energiatakarékos viselkedési minták elterjedését is 

segíti az egyéni fogyasztási szokások alapján meg-

állapított tarifa rendszer alkalmazásával.

magyarországon ma körülbelül 200 000 ember él 

vezetékes energiaellátás nélkül. ennek sokszorosa 

azok száma, akik szociális helyzetük révén nem ké-

pesek ezen alapvetô szolgáltatásokhoz hozzájutni. 

Az érintett háztartások pontos számának meghatá-

rozása nehéz, mivel az energiaszegénység nemcsak 

anyagi szempontból közelíthetô meg. A rászoruló fo-

gyasztók többféle stratégiával reagálhatnak arra, ha 

nem áll rendelkezésükre a megfelelô mennyiségû 

energia megvásárlásához szükséges forrás:

• a háztartási fogyasztás visszafogása, az összes 

életminôségbeli, egészségügyi következményével 

együtt jellemzôen az idôsek esetében figyelhetô meg;

• a szükséges mennyiségû energia elfogyasztása, 

akár eladósodás árán is, ez általában a gyerekes 

családoknál történik meg;

• alternatív megoldások alkalmazása (falopás, áram-

lopás) annak összes keményebb, és más típusú 

kockázataival és költségeivel együtt (ráfordított 

energia, börtön kockázata, egyéb veszélyek stb.).

A magyarországi energiaszegénység gyorsuló 

ütemû terjedésének szemléletes példája a háztar-

tási villamosenergia-árak alakulása a 2002-2007-es 

idôintervallumban. míg az árnövekedés öt év alatt 

51%-os volt, a minimálbér növekedése ugyanezen 

idôintervallumban 31%. 

Az energiaszegénység felszámolására irányuló szoci-

ális juttatásokat a jövôben célszerû rászorultsági ala-

pon allokálni. Illeszteni kell az energiapolitikához, de 

nem javasolt az energiaszolgáltatókra bízni a szociál-

politikai beavatkozásokat. A fogyasztók legfontosabb 

igénye az, hogy az energiaárak minél alacsonyab-

bak legyenek, ugyanakkor elvárják a biztonságos 

szolgáltatást, a megfelelô szolgáltatásminôséget és 

a kiszámíthatóságot is. Bizonyos fogyasztói rétegek 

esetében a támogatott energiaár többletfogyasztásra 

ösztönözhet. ez rendszerszinten ellátás biztonsági 

gondokhoz vezethet, mivel a bevétel nem fogja fe-

dezni az új kapacitások létesítésének költségét. ezért 

olyan támogatási rendszerek felé célszerû elmozdul-

ni, amelyek fogyasztás helyett energiahatékonyságon 

keresztül segítik elô a megtakarítást. Ilyenek példá-

ul a harmadik feles finanszírozási mechanizmusok 
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(esCO), amelyek elterjesztése is a szociális-, társa-

dalmi problémák enyhítését eredményezheti. 

Középtávon a tömbtarifa rendszer finomhangolá-

sával, vagyis az arra rászoruló fogyasztói rétegek 

egy korlátozott minimális mennyiséget a piaci árnál 

lényegesen kedvezôbb értékesítési áron kapnak az 

alapvetô létfenntartás szempontjából nélkülözhe-

tetlen energiahordozóból és a kiesô bevételt a többi 

fogyasztó kompenzálja. Így a tehetôsebb fogyasztók 

érdekeltté válnak a piaci alapon is megvalósítható 

energiahatékonysági és megújuló energia hasznosí-

tási beruházások finanszírozásában.

Hosszú távon azonban a szociális szempontok 

energetikai céloktól független kezelését kell megva-

lósítani, mivel a jelenlegi rendszerben és szabályo-

zási keretek között a fogyasztói tudatosság elôtérbe 

helyezése nem érdeke sem a fogyasztónak, sem 

az energiapiaci szereplôknek. A jelenlegi rendszer  

a felhasználót – különösen a lakossági szegmensben 

– nem ösztönzi a fogyasztás visszafogására és az 

energiahatékonyság növelésére, hiszen az árszabá-

lyozás következtében alacsonyan tartott egyetemes 

szolgáltatói árak és az erre ráépülô további kedvez-

mények – melyeket a szolgáltatók és az állam finan-

szíroznak – nem ösztönöznek a fogyasztási szoká-

sok átgondolására. Az energiapiaci szereplôk közül 

az egyetemes szolgáltatónak üzleti szempontból nem 

érdeke, és szabályozási szempontból sincs rákény-

szerítve a tudatosság növelésére.
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8 az állam szerePe

„Olyan kiegyensúlyozott államra van szükség, 
amely mindenkit együttes cselekvésre ösztönöz. 
Erôs államra, amely mindenekelôtt a közérdeket, 
nemzetünk érdekét szolgálja, nem egy kiváltságos 
szûk elit üzleti érdekeit. 

(2010, Nemzeti Együttmûködés Programja)
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Az energetikában történô állami szerepvállalás mértéké-

re, módjára és az ehhez szükséges intézményrendszer-

re vonatkozóan, az egyes országok által alkalmazott mo-

dellek szintjén az esmAp (energy sector management 

Assistance program) által 2008. októberben közzétett 

tanulmány nemzetközi összehasonlítást tesz lehetôvé. 

Általános következtetésként megállapítható, hogy 

ott mûködik jól a rendszer, ahol a jogalkotás és  

a jogalkalmazás transzparens, normatív. ezek között 

említhetôk a skandináv országok, Németország, Hol-

landia (NOVem), Nagy-Britannia (DeCC), de ide tar-

tozik az usA puC és FerC rendszere is. ezekben 

az országokban a jogalkotással és a közigazgatással 

szembeni követelmények egyértelmûen túlmutatnak 

az elvi deklarációkon, konkrét kötelezettségeket je-

lentenek az energiaszektorban érintett hatóságok 

mûködésére és együttmûködésére vonatkozóan. ezt 

a hazai gyakorlatba át kell ültetni. 

Az energetika egész összefüggésrendszere megválto-

zott és összetettebb lett, mivel kapcsolatba került más 

szakpolitikákkal (közlekedéssel, környezetvédelemmel, 

mezôgazdasággal, vízgazdálkodással, oktatással és 

foglalkoztatással) is. emiatt az állami energiapolitikának 

és szerepvállalásnak egy komplex, más területekre is át-

nyúló megközelítést kell alkalmaznia. Az állami szerep-

vállalásnak az energetikán belül a klasszikus területeken 

túl proaktív hatással kell lennie a szemléletformálásra és 

a K+F, illetve innovációs tevékenységekre.

A megfelelô állami intézkedések biztosítják hosszú 

távon, hogy az energetika fenntartható és bizton-

ságos, illetve a gazdaság versenyképességét ma-

ximálisan kiszolgáló szektorként mûködjön. ennek 

érdekében döntô fontosságú az energetikáért felelôs 

kormányzati intézményrendszer stabilitásának és 

hitelességének helyreállítása, majd pedig növelése. 

Az energiaszektor fenntartható mûködésének kulcsa 

a független, kiszámítható, transzparens, elszámol-

tatható, befektetés-ösztönzô és az európai uniós 

elôírásokkal és regionális törekvésekkel összhang-

ban lévô ágazati szabályozás.

Az energiahatékonyság területén az államnak elôl 

kell járnia, azaz szükségesnek tartjuk többek között 

a közszférában is épületenergetikai programok kivi-

telezését és a smart building, smart grid megoldások 

kipróbálását, elterjesztését, valamint a tapasztalatok 

minél szélesebb körû megosztását.

8.1 tulajdonlás

A piacosított, liberalizált és igen nagy arányban privatizált 

energiagazdaságban az állami jelenlét meglehetôsen 

mérsékelt, de éppen ezért nagyon fontos.

 A piac állam általi felügyeletének hiánya súlyos gaz-

dasági válsághoz vezetett a közelmúltban, amelynek 

hatásai jelenleg is érezhetôek. A válság hatásainak 

enyhítésében a piaci szereplôk az államtól kértek és 

kaptak segítséget. Bár ma is megoszlanak a vélemé-

nyek az állam tulajdonosi és közvetlen szabályozói 

szerepét illetôen az energiaszektorban is, bizonyítást 

nyert, hogy tisztán piaci alapon nem lehet hatékonyan 

képviselni a közjót és a nemzeti érdekeket. A nemze-

ti érdekek hatékonyabb képviseletére többek között  

a következô megoldások jöhetnek szóba:

• Kisebbségi tulajdon szerzése az energetikai 

társaságokban. ez a lépés a lejáró gáz szállítói 

szerzôdések újratárgyalásánál is segíthet.

• mind a régiókon átívelô LNG kereskedelem, mind 

a forrás- és tranzitdiverzifikáció igények felvetik 

a közös régiós fellépés szükségességét. emiatt 

fontos lenne a régiós energetikai cégek egyeztetô 

fórumának a létrehozása, amelyben az érintett 

államok katalizátor szerepet kapnának. Érdemes 

lehet kezdeményezni az importszerzôdések eu-

rópai, vagy régiós szintû újratárgyalását, valamint 

az egyes eu tagállamok közötti szerzôdésekkel 

kiegészíteni az importszerzôdéseket.
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8.2 szabálYozás

41Az európai parlament és a Tanács 2009/28/eK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból elôállított energia támogatásáról, valamint a 

2001/77/eK és a 2003/30/eK irányelv módosításáról és azt követô hatályon kívül helyezésérôl (eGT-vonatkozású szöveg)

• Az állami tulajdonban lévô energetikai társa-

ságok szerepének erôsítése. ez többek kö-

zött a mûködésük átgondolásával, a veszte-

séges tevékenységek csökkentésével, illetve 

profilbôvítésével valósítható meg.

• Az államnak sokkal erôsebb kontrollt kell gya-

korolni a limitált geológiai tüzelôanyag készle-

teink felett, ki kell nyilvánítani az ásványkincsek 

(fôleg szén és urán) nemzeti kincsként, részben 

stratégiai készletekként való kezelését. ehhez 

illeszkedôen a hazai, szükség szerinti felhaszná-

lás és fejlesztés feltételeit meg kell teremteni.

• A decentralizált rendszer térnyerése érdekében 

erôsíteni kell az önkormányzatok rendelkezési jo-

gát a helyi energetikai infrastruktúra felett. 

ezenfelül a közlekedési infrastruktúrák, közutak, vas-

úti pályák, önkormányzati tulajdonú helyiérdekû há-

lózatok (villamos pályák), hajózható folyók, mind az 

állami vagyon elemei. A hálózatokhoz történô hozzá-

férés közérdek, ezért azok fejlesztésében az állam-

nak meghatározó részt kell vállalnia, amelynek során 

a társadalom igényeit, mint externális érdekeket kell 

képviselnie. Az energiastratégiában foglalt célok el-

éréséhez ezért elengedhetetlen a közlekedés, kivált-

képp a vasút fejlesztése és jobb kihasználása.

Az állam feladata az energiapolitika körébe tartozó 

jogi és gazdasági feltételek koherenciájának biztosí-

tása a nemzeti érdekek maradéktalan érvényesítése 

céljából. ennek teljesítéséhez a jelenleginél határo-

zottabb, az európai szabályozással összhangban 

lévô, hatékony, kiszámítható és a fogyasztói érdeke-

ket is figyelembe vevô állami szabályozás szükséges. 

A fenntarthatóság kritériumainak teljesülése érdeké-

ben a környezeti szempontokat szem elôtt kell tartani. 

ez hosszú távú, kiegyensúlyozott tervezést biztosíta-

na és nyilvánvalóvá tenné a fejlesztési irányokat is. 

A befektetôk számára biztosítani kell az engedélye-

zési eljárások áttekinthetôségét és egyszerûségét.  

A szabályozás tényleges hatékonysága a befektetôi 

bizalom és a beruházások volumenének növekedé-

sét fogja eredményezni. 

Az európai unió egyes tagállamaiban problémát 

okoz a megújuló energia-beruházások indokolat-

lanul bonyolult és hosszadalmas engedélyezé-

si eljárása, ezért a 2009/28/eK irányelv41 az általa 

meghirdetett eu átlagra nézve 20, magyarország 

szempontjából 13%-os kötelezôen teljesítendô meg-

újuló energia-arány 2020-ig való elérése érdekében 

komoly hangsúlyt fektet a közigazgatási eljárások 

egyszerûsítésére. magyarország megújuló energia 

Hasznosítási Nemzeti Cselekvési Terve részletesen 

bemutatja a hatályos engedélyezési eljárásokat, va-

lamint azokat az intézkedéseket, amelyeket ezek 

egyszerûsítése érdekében tesznek. 

Fontosnak tartjuk, fôleg a megújuló energiahasz-

nosítás területén, a jelenlegi jogszabályi anomáli-

ák megszüntetését, a kapcsolódó beruházásokat 

indokolatlanul hátráltató szabályozások kiigazítá-

sát és az engedélyezési eljárások egyszerûsítését. 

egyszerûsíti az engedélyezési folyamatot a bizonyos 

határ alatti engedélyek elhagyása, egyes eljárások-

nál a bejelentési kötelezettségre való váltás. A köz-

igazgatási hatósági eljárások tervezési folyamatba 

történô hatékony, partneri-konzultatív integrálása 

segítené elô a létesítmények engedélyezési folyama-

tát, ami éppen a kormányzati szerepvállalás és intéz-

ményrendszer szakmai szintjének, hatékonyságának 

emelését kívánja meg. 

A hatósági eljárások deregulációja azonban nem ve-

zethet a létesítmények és tevékenységek környezeti 



104

kockázatának növekedéséhez. Környezetvédelmi 

hatásvizsgálati eljárásokkal továbbra is biztosítani 

kell az azt követô tervfázisokra vonatkozó feltételek 

meghatározását, amivel megelôzhetô a visszafordít-

hatatlan, vagy késôbb csak jelentôs ráfordítással or-

vosolható környezetkárosítás.

8.3 intÉzmÉnYrendszer

A befektetôi környezet kiszámíthatóságát biztosító in-

tézményrendszert kell kialakítani. ennek hiánya gyen-

gíti a hosszú távú ellátásbiztonságot, és a nélkülözhe-

tetlen energetikai beruházások elmaradásához vezet. 

Döntô fontosságú az energetikáért felelôs kormány-

zati intézményrendszer stabilitásának és hitelessé-

gének hosszú távú biztosítása. Az energiaszektor 

fenntartható mûködésének kulcsa a független, kiszá-

mítható, transzparens, befektetés-ösztönzô és az eu-

rópai uniós elôírásokkal és regionális törekvésekkel 

összhangban lévô ágazati szabályozás. A magyar 

energia Hivatalnak (meH) szélesebb felhatalmazást 

kell kapnia, képessé kell válnia az energiastratégia 

implementációját igénylô tervezési feladatok ellá-

tására, valamint a minimális költségelvû energetika 

megvalósulását gátló tényezôk felszámolására és 

mindezt a környezeti szempontok fokozott figyelem-

bevételével. Javasolt további háttérintézmények fel-

adatkörének kibôvítése, elsôsorban az energiastra-

tégia implementációjával összhangban. 

Az energiahatékonyságra való ösztönzés és felvilá-

gosítás érdekében ki kell alakítani egy önkormányzati 

szintû, a lakosság széles körét elérô energetikai ta-

nácsadó rendszert (energiagazdász hálózat), amely 

segítséget tud nyújtani a mintaprojektek létrehozásá-

val, a támogatási formákkal és technológia-válasz-

tással kapcsolatos lakossági és vállalkozói kérdések 

megválaszolásában. Az energiagazdász hálózat 

feladata az energetikai pályázatok, támogatási és 

fejlesztési lehetôségek iránt érdeklôdôk közvetlen 

informálása és szaktanácsokkal való ellátása, ami 

gyorsíthatja és könnyítheti a beruházások menetét. 

emellett az olyan tevékenységekben (például kép-

zések szervezése, kampányok lebonyolítása) való 

közremûködés, amelyek elôsegítik az energiafo-

gyasztók tájékozottságának és környezettudatossá-

gának emelkedését és az energiatakarékossági célú 

kezdeményezések terjedését. A fogyasztói tudatos-

ság növelése, a fogyasztók meggyôzése nélkülözhe-

tetlen a célok eléréséhez, ennek sikere az állam és  

a piaci szereplôk – beleértve a civil szféra – összefo-

gásában, együttmûködésében rejlik. Kulcsfontosságú 

az eredmények nyomon követése (monitoring) annak 

érdekében, hogy valóban hatásos és az erôforrások 

felhasználása szempontjából hatékony megoldások 

kerüljenek bevezetésre.

Az energiastratégia megvalósulásának monitoringja 

megköveteli az eddiginél gyorsabb, pontosabb, min-

denki számára szabadon hozzáférhetô statisztikai és 

informatikai adatrendszer mûködtetését. ennek érde-

kében az egységes nemzeti energiastatisztika gon-

dozása a továbbiakban a meH feladatává válik.

A megalapozott stratégiai tervezési tevékenységek 

ellátására és a fenntartható energiagazdálkodás 

feltételeinek tudományos alapokon nyugvó megte-

remtésének érdekében szükséges megerôsíteni az 

energiastratégia megvalósítását biztosító tervezôi, 

elemzôi háttértevékenységeket, amelyhez integrálva 

kell kialakítani az éghajlatvédelmi tervezô, elemzô, 

értékelô tevékenységeket ellátó háttérkapacitásokat.

Az önkormányzatok szintjén is példát kell mutatni az 

energiahatékonyság javításának területén (például 

pazarló közvilágítás megfelelô átalakításával, szem-

léletformálási programokkal és középületek felújí-

tásával). emellett az önkormányzatokat, városokat 
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8.4 finanszírozás 

ösztönözni kell az energiahatékonysági rendszerek 

bevezetésére: a tervezett intelligens város kezde-

ményezés egyik fô célja olyan városok támogatá-

sa, amelyek vállalják energiahatékonysági (például 

smart building) és intelligens közlekedési rendszerek 

bevezetését, elterjesztését.

Az energiastratégia megvalósítása az elkövetkezendô 

évtizedekben, még a költséghatékonyság kiemelt szem 

elôtt tartása mellett is jelentôs beruházásokat igényel. 

Az eu irányokat követve cél a minél nagyobb ará-

nyú piaci finanszírozás, amihez elengedhetetlen  

a beruházás ösztönzô és kiszámítható szabályozási 

környezet. Az energiastratégiai célok megvalósítása 

azonban tisztán szabadpiaci környezetben jelenleg 

nem megoldható. Azonban a finanszírozás területén 

az állami szerepvállalás – eltekintve az európai uniós 

források céloknak megfelelô felhasználásától –, mint 

általános megoldás nem támogatható. Többek között 

az alábbi esetekben kívánatos, hogy az állam eltérjen 

a piaci megoldásoktól:

1. Célszerû a fosszilis energiaforrások használatá-

hoz fûzôdô támogatások olyan átalakítása, hogy 

az hatékonyságra és ne fogyasztásra ösztönöz-

zön. szükséges nemcsak a végfogyasztói (pél-

dául differenciált gázár), hanem a szolgáltató és 

termelô oldali támogatások (például alacsony bá-

nyajáradékok és adókedvezmények, KÁT támo-

gatások, szénfillér) átgondolása is. Az energia-

szegénység mérséklése érdekében megállapított 

szociális jellegû juttatások energetikai céloktól 

független kezelése indokolt.

2. A megújuló energiaforrások használatának és az 

energiahatékonyság javításának finanszírozása 

számos formában (adókedvezmény, beruházási 

támogatás, kötelezô átvétel, szennyezô fizet elv) 

megvalósulhat. Fô cél azonban a hosszú távon  

a legkisebb költséggel (beleértve a külsô költ-

ségek elkerülését is), ugyanakkor a legnagyobb 

gazdasági és társadalmi haszonnal – különös te-

kintettel a munkahelyteremtésre –, valamint leg-

kisebb környezeti terheléssel realizálható optimu-

mok feltárása és ösztönzése. ezt a lehetôséget 

mindig a rendelkezésre álló források mennyisé-

ge, a technológiák beruházási és mûködési költ-

sége, illetve CO
2
 mérlege határozza meg, ezért 

erre vonatkozóan állandó, szakmailag megala-

pozott és elôkészített felülvizsgálat szükséges 

(például az agroüzemanyagok adókedvezménye 

vagy az átvételi rendszer esetében). 

3. A nukleáris beruházások tekintetében figyelembe 

kell venni, hogy a magas beruházási költségekhez 

hosszútávon tervezhetô és alacsony mûködtetési 

költség társul (szemben a fosszilis energiahor-

dozókkal). A bezárás, a fûtôelem és egyéb kis 

és közepes aktivitású anyag kezelési költsége-

it a Központi Nukleáris pénzügyi Alapba történô 

éves befizetés fedezi. A finanszírozási struktúra 

kialakításakor meg kell vizsgálni külsô partnerek 

(energiaipari vállalatok, nagy fogyasztók és ener-

giaszolgáltatók) bevonásának lehetôségét is.

4. Hazai K+F és innovációs potenciál kihasználása 

céljából biztosítani kell mintaprojektek megvaló-

sítását és el kell terjeszteni a „tevékeny tanulás” 

(learning by doing) gyakorlatát. elôzetesen meg 

kell vizsgálni, mely megoldások nyilváníthatóak 

kiemeltté, segítik az energiastratégia céljainak el-

érését, illetve érhetik el a kereskedelmi verseny-

képesség megfelelô fokát és színvonalát.

Az energetikai beruházások kapcsán, különös tekintettel 

az energiahatékonyság javítására és a kibocsátás-csök-

kentésére célszerû az olyan finanszírozási és ösztönzô 
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rendszerek megvizsgálása, majd alkalmazása, illet-

ve jogszabályi háttér megteremtése, amelyek a piaci 

szereplôket érdekeltté teszik a finanszírozásában. 

elengedhetetlen a hazai energiaszolgáltatókat, a ha-

zai pénzintézeteket, harmadik feles finanszírozókat 

is szisztematikusabban bevonni az ország elôtt álló 

további energiahatékonyság-javítási feladatokba. Az 

ilyen típusú rendszerek két példája:

• Harmadik feles (esCO) finanszírozás: az elmúlt 

mintegy másfél évtized során a hazai – a környezô 

országokhoz képest jellemzôen jóval érettebb – 

esCO szektornak jelentôs szerepe volt a vállalati 

és önkormányzati energiafogyasztás racionali-

zálásában. A mai finanszírozási korlátok mellett, 

az esCO-k elôfinanszírozási modellje a további 

hatékonyságjavítási feladatokkal kapcsolatban 

is hasznos lehet. mivel a lakossági energiaha-

tékonyság javítási projektek jellemzôen a profit-

alapú esCO-k számára nem biztosítanak kellô 

méretgazdaságossági elônyöket és az állam az 

esCO-knál alacsonyabb költségû finanszírozási 

forrásokhoz is hozzájuthat; ezért megvizsgálandó 

egy, kifejezetten a lakossági és közszektor ener-

giahatékonyságának javítását szolgáló (részben) 

állami tulajdonú esCO létrehozása is. 

• Az energiaszolgáltatók érdekeltté tételére né-

hány európai országban már van példa, ilyenkor 

a felelôs regulátor jelentôs mértékû lakossági 

szintû energiahatékonysági és kibocsátás-csök-

kentési teljesítményt vár el (például Nagy-Britan-

niában a Cesp és CerT programok).

Az egyes részterületek kapcsán és a döntési pontok 

elôtt a finanszírozás formáit, a szükséges támogatási 

rendszert és annak a költségvetésre gyakorolt hatá-

sait, valamint a lehetséges pályázati konstrukciókat 

cselekvési tervek fogják bemutatni.

Az állam felelôs a nemzetközi gazdaságdiplomáciai 

együttmûködések kialakításáért, fenntartásáért, vala-

mint elmélyítéséért is. 

A szomszédos országok hálózatainak és piaci-keres-

kedelmi rendszereinek integrációja révén lehetôvé vá-

lik a regionális infrastruktúra platform létrehozása, és 

ezen keresztül a fogyasztói érdekeket figyelembe vevô 

árverseny kialakítása. ezt a folyamatot politikai szinten 

kell megvalósítani és az ellenôrzés is állami feladat.

8.5 KülKaPcsolatoK

Az energetikában a jövôben bekövetkezô gyökeres 

változások jelentôs bizonytalansággal terhelik az 

elôrejelzéseket. emiatt szükséges az energiastraté-

gia rendszeres idôközönkénti felülvizsgálata és aktu-

alizálása többek között a legfrissebb nemzetközi fej-

lemények és technológiai fejlesztések alapján. 

A részletes hatástanulmányok egy-egy adott döntési 

pont elôtt kell majd rendelkezésre álljanak, a lehetô leg-

több aktuális adatot és információt szolgáltatva a dön-

tés elôkészítéshez, mivel meg kell találni az idôpontot, 

amikor a befektetési költségek arányban vannak a be-

vezetést követô gazdasági és társadalmi elônyökkel.

emellett már most számos olyan mérföldkô körvona-

lazódik, ahol elsôsorban nemzetközi kötelezettségek 

következtében elengedhetetlen lesz konkrét intézke-

dések meghozatala. Jelen pillanatban a következô 

mérföldkövek, döntési pontok ismertek:

8.6 döntÉsi PontoK
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1A 2010/31/eu irányelv elôírja, hogy a tagállamok nemzeti terveket, illetve szakpolitikát készítsenek a közel nulla energiaigényû épületek számának növe-

lésére. A nemzeti terv emellett tartalmazza a tagállam saját meghatározását közel nulla energiaigényû épületekre nézve, illetve a tagállami alkalmazásának 

gyakorlati részleteit nemzeti és helyi feltételek figyelembe vételével. A definíciónak számszerû mutatót kell tartalmaznia az ilyen épületeke kWh/m2/év 

egységben kifejezett primerenergia-fogyasztásra vonatkozóan. Idôközi célokat kell meghatározni az új épületek energiahatékonyságának 2015-ig történô 

javítására vonatkozóan. 2011. június 30-ig a tagállamoknak össze kell állítani azoknak az intézkedéseknek és pénzügyi eszközöknek a listáját, melyek az 

irányelv célkitûzéseinek az elérését lehetôvé teszik. Az európai Bizottság az épületek és épületelemek tekintetében erre az idôpontra összehasonlító mód-

szertani keretet határoz meg az energiahatékonyságra vonatkozó minimumkövetelmények költségoptimalizált szintjeinek kiszámításához. A tagállamok új 

épületekhez illetve felújításokhoz nyújtott támogatásaik során figyelembe kell, hogy vegyék az energiahatékonyság költségoptimalizált szintjeit. emellett az 

irányelv értelmében 2018. december 31. után a hatóságok által használt vagy tulajdonukban lévô új építésû épületek közel nulla energiaigényû építésûek 

lehetnek, 2020. december 31 után kizárólag nulla energiaigényû épületeket lehet építeni.

2A hosszú távú gázszállítási szerzôdések 2015-ben lejárnak. Kedvezô újratárgyalási pozíció eléréshez már elôbb intézkedéseket kell azonban tenni. Ilyen le-

het a régiós infrastruktúra platform együttes álláspontja, illetve komoly volumenû, nem orosz forrású (forrásdiverzifikációt célzó) gázprojektek megvalósulása. 

3A 2006/32/eK direktívában meghatározott módon az elsô energiahatékonysági Cselekvési Terv felülvizsgálatának idôpontja, azaz a második Cselekvési 

Terv leadási határideje. Az aktuális cselekvési terveknek a megelôzô tervek intézkedéseinek tapasztalatait ki kell értékelni, és az ehhez kapcsolódó monitor-

ing jelentések összefoglalását tartalmaznia kell. A stratégiai felülvizsgálat után a megfelelô módosításokat a kitûzött célok minél gyorsabb és hatékonyabb el-

érése érdekében meg kell tenni. A második Cselekvési Terv felülvizsgálatának idôpontja, azaz a harmadik Cselekvési Terv leadási határideje 2014. június 30. 

2010
• magyarország megújuló energia 

HasznosításiCselekvési Terve
• Új széchenyi Terv

2010-13

• A jelenlegi kötelezô átvételi rendszer fokozatos ki-
vezetése, új struktúra és szereplôi kör megalkotása, 
valamint megújuló alapú hôtermelés ösztönzô rend-
szerének kialakítása.

2010-15

• Cselekvésti terv a közel nulla energiaigényû épüle-
tek számának növelésére (2010/31 eu)  - 2021-tôl 
csak nulla energiaigényû épületeket lehet építeni1

• Döntés a 2015-ben lejáró hosszú távú  gázszállí-
tási szerzôdésrôl2

• egységes európai energiapiac kialakítása

2011

• Nemzeti reform program (európa 2020 stratégia)
• 2. energiahatékonysági Cselekvési Terv (2006/32 

eK)3

• Hatósági döntés a paksi Atomerômû 1. blokk-
jának üzemidô hosszabításáról, illetve paksi 
Atomerômû telephelyén új blokk(ok) létesítésérôl

• eNsz klímakonferencia (COp17) , ahol egy új 
klímamegállapodás jöhet létre 

• eu szinten a következô dokumentumok:
• Infrastruktúra Csomag
• energiahatékonysági Terv felülvizsgálata
• Dekarbonizációs Útiterv 2050
• Közlekedési Fehér Könyv

2011-12

• Nemzeti Éghajlatváltozási stratégia felülvizsgálata
• Nemzeti Fenntartható Fejlôdési stratégia megal-

kotása
• Nemzeti Alkalmazkodási stratégia megalkotása
• Nemzeti Dekarbonizációs Útiterv és szektoriális 

útitervek

2013

• Az eu kibocsátási kereskedelmi rendszer (eTs) 
harmadik fázisának kezdete és nem eTs szek-
torra vonatkozó erôfeszítés megosztási rendszer 
kezdete (éves tagállami kibocsátási limitekkel)

2014
• 3. energiahatékonysági Cselekvési Terv  

(2006/32 eK)3

2015-18
• Döntés új telephelyen nukleáris kapacitások 

létesítésérôl
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„A különbség a között, amit megteszünk, és amire 
képesek lennénk, megváltoztathatná a világot”

„The difference between what we do and what we 
are capable of doing would suffice to solve most of 
the world’s problems.”

(Mahatma Gandhi)

„Azt gondolom, hogy majd egy nap a vizet használ-
ják üzemanyagként, és alkotóelemei, a hidrogén 
és az oxigén együtt vagy külön-külön kimeríthetet-
len forrásai lesznek a melegnek és fénynek.”

„I believe that water will one day be employed as 
fuel, that hydrogen and oxygen which constitute it, 
used singly or together, will furnish an inexhaustible 
source of heat and light.”

(1874, Jules Verne)

9 KiteKintÉs 2050
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A fejlett világ energiafüggése

A LeAp/e2020 független európai politikai 

elemzôcsoport elôrejelzése szerint a mai geopoliti-

kai világrend átrendezôdésének egy újabb szakasz-

határához érkeztünk. A második világháború után  

a szovjetunió széteséséig tartó úgynevezett kétpólu-

sú világhatalmi szerkezetet rövid idôre felváltotta usA 

szuperhatalmi katonai és gazdasági egyeduralma. 

A G20-ak szöuli csúcstalálkozója (2010. november 

11-12) jelezte azonban, hogy mára a gazdasági szu-

perhatalmi struktúra több pólusúvá vált – Kína, a gaz-

daságilag újra erôs Oroszország, az eu – miközben  

a katonapolitikai téren az usA egyeduralma változat-

lan maradt. ebbôl az következik, hogy az usA gaz-

dasági eszközökkel képtelen egymagában dominálni  

a világpolitikát, erre csak katonai nyomásgyakorlás-

sal, vagy szövetségben nyílik lehetôsége. ennek két 

lényegi, rövidtávon megvalósuló következménye van. 

egyrészt felértékelôdik az olyan a szuperhatalmi stá-

tusz küszöbén álló regionális hatalmak szerepe, mint 

Kína, másrészt az eu számára is esély nyílik önállóbb 

szerepre a világpolitika formálásában, abban az eset-

ben, ha döntési mechanizmusai lényegesen felgyor-

sulnak. mindenestre a gazdasági jövôtanulmányok 

nem számolnak az eu gazdasági megerôsödésével. 

A pricewaterhouse Coopers szerint 2050-ben a nem-

zeti jövedelem TOp 10 listája így fog festeni: 1. Kína, 

2. usA, 3. India, 4. Brazília, 5. Japán, 6. Oroszország, 

7. mexikó, 8. Németország, 9. Nagy-Britannia, illetve 

10. Indonézia. Az eu-27-bôl mindössze két ország 

lesz rajta a listán.

ezek után nem meglepô, hogy a jelenlegi trendek 

szerint a fejlôdô országok energiaigénye kétharma-

dát fogja adni az 50%-ra becsült globális energiaigény 

növekménynek 2030-ig. Vajon rendelkezésre állnak-e 

ehhez a megfelelô energiaforrások, s mennyire férhet-

nek majd hozzá biztonságosan az egyes régiók és ál-

lamok? Az eNsz adatai szerint már jelenleg is olyan 

ütemben használjuk fel a természetes erôforrásainkat, 

mintha nem 1, hanem 1,5 Földünk lenne.

ebben a helyzetben érthetô, hogy az energiabizton-

ság nem csak gazdasági, hanem egyre inkább geo-

politikai stratégiai kérdéssé is válik. Az eu energia 

és Közlekedési Fôigazgatóságának adatai szerint  

a Közösség függôsége a gázimporttól a jelenlegi 58%-

os arányról 84%-ra növekszik 2030-ra, ezen belül az 

orosz gázimport aránya 60%-ra nô a jelenlegi 42%-

ról. Az eu kôolaj és földgázellátásának biztonsága 

érdekében ezért középtávon mind a beszerzési forrá-

sokat, mind a szállítási útvonalakat diverzifikálni kell. 

ez hatványozottan igaz ránk, mivel magyarország  

a hagyományos energiaforrások tekintetében a kon-

tinens egyik legkiszolgáltatottabb országa, leginkább 

az orosz energiaexporttól nagy a függôségünk.

Az orosz energiaimporttól tehát maga az eu-27 is egyre 

inkább függô helyzetbe kerül az északi tengeri kôolaj- és 

földgáz mezôk kimerülése miatt. A forrásdiverzifikáció 

jogos igény, de orosz szempontból éppen olyan fontos  

a potenciális importôrök körének bôvítése is.

Kína és India megjelenése a globális energiapiacon

Közismert, hogy az 1990-es évekkel kezdôdôen  

a világ gazdasági növekedésének súlypontja Ázsiá-

ba, ezen belül is elsôsorban Kínába és Indiába került 

át. A gazdasági válság tovább fokozta a súlypontel-

tolódást: Kína nyertese, európa vesztese lett a krí-

zisnek. A kínai gazdasági növekedés évek óta tartó 

8-10%-os ütemét még a nemzetközi pénzügyi és 

gazdasági világválság sem tudta megtörni. Hivatalos 

adatok szerint az elmúlt huszonöt évben több mint 

Kína már ma is Földünk legtöbb fosszilis energiát felhasználó társadalma. 2035-re dupla annyi szenet fog 
villanyáram termelésre felhasználni, mint a világ gazdaságilag legfejlettebb államait tömörítô OeCD együtt 
(29. ábra). Az egyre fogyatkozó energiahordozó mennyiséget az egyre fokozódó fogyasztási igénnyel szem-
besítve két lehetôségünk lesz. Vagy belemegyünk egy folyamatos, és egyre durvuló konfliktusokkal terhelt 
jövôbe, vagy megpróbálunk minél inkább függetlenedni a globális tendenciáktól. erre öt eszközünk lesz: 
energiatakarékosság, megújuló energia a lehetô legmagasabb arányban, a biztonságos atomenergia, az 
európai energiapiachoz való csatlakozás és a kétpólusú mezôgazdaság létrehozása.
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háromszázmillió kínait emeltek ki a szegénységbôl, s 

az egy fôre esô nemzeti jövedelem a négyszeresére 

növekedett. Kína több mint 3000 milliárd dollár tar-

talékkal rendelkezik, s ezzel világelsô a devizatarta-

lékok tekintetében. 2011-ben a kínai volt a második 

legnagyobb gazdaság és szintén második helyet fog-

lalta el az egy országba irányuló külföldi beruházások 

terén. export vonatkozásában megelôzte Németor-

szágot: éves külkereskedelmi aktívuma megközelí-

tette a háromszázmilliárd dollárt. 2009-ben Kínában 

gyártották a legtöbb gépkocsit: a 13,5 milliós darab-

számmal túlszárnyalta az usA teljesítményét. ennek 

ellenére az 1000 fôre jutó gépkocsik száma csak 30 

volt 2010-ben. Összehasonlításképpen európában 

közel 500 gépkocsi jut 1000 fôre, az usA-ban 700. 

Csak ennek az egy adatnak a segítségével is el lehet 

képzelni, hogy mekkora nyersanyag- és energiaigé-

nye lesz majd a kínai életszínvonal felzárkózásnak, 

és az milyen környezeti terhelést fog eredményezni.

Kínát az exportorientált gazdaság és az egyre 

növekvô energiaimport arra készteti, hogy diverzifi-

kálja forrásait, flottával is biztosítsa a tengeri szállítási 

útvonalai biztonságát, és energiaimportját a közép-

ázsiai országokból olaj- és gázvezetékeken keresztül, 

szárazföldi úton is bonyolítsa. Kína emellett célzott 

megújuló energia programokat is indított, amelynek 

elsôsorban nem klímavédelmi okai vannak, hanem  

a külsô energiaimporttól való függés csökkentése.

e stratégia részeként Kína a közel-keleti régió intéz-

ményeivel és országaival kialakított multilaterális és 

bilaterális kapcsolatait nemzeti érdekei, energiaimport-

igénye, valamint a térség nyújtotta gazdasági, pénz-

ügyi, beruházási, befektetési, nyersanyag-beszerzési 

lehetôségek figyelembevételével fejleszti. Olajimport-

jának közel fele ma is a közel-keleti országokból szár-

mazik, de egyre nagyobb hangsúly helyezôdik Afrikára 

és a közép-ázsiai államokra is. A kínai–arab kereske-

delmi forgalom volumene 2004-ben még csak 36,7 mil-

liárd dollár körül mozgott, 2008-ra viszont már 132,8 

milliárd dollárra emelkedett.

Az afrikai és latin-amerikai terjeszkedés mellett a kí-

nai energiadoktrína része a közép-ázsiai országok 

(Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkme-

nisztán és Üzbegisztán) felé való nyitás is, amelyet 

ezen országok stratégiai helyzete és természeti kin-

csekben való gazdagsága indokol. ezen országok 

jelentôs kôolaj- és földgázkészletekkel, valamint 

egyéb értékes ásványi anyagokkal (arany, cink, urán 

és molibdén) és vízenergia-forrásokkal rendelkeznek, 

amelyek kiaknázására az egyesült Államoktól kezd-

ve – európán és Oroszországon át – a Távol-Kele-

tig sokan aspirálnak. A térség gazdasági növekedé-

se az utóbbi években átlagosan 9% körül mozgott, 

mely a növekvô kôolaj- és földgázkeresletnek, illetve 

a beáramló tôkének és a folyamatos fejlesztéseknek 

köszönhetô. míg az 1990-es években úgy tûnt, Kö-

zép-Ázsia az egyesült Államok és Oroszország közti 

növekvô verseny helyszíne lesz, addig ma már egy-

re valószínûbb az a szcenárió, amely – az elôbbi két 

hatalom háttérbe szorításával – Kína befolyásának 

29. ábra. A szén aránya a villamosáram-termelésben a világ fejlett országait tömörítô OeCD tagállamokban (kék színnel jelölve), 
valamint a fejlôdô országokban (a sárga árnyalatai). Kína egyedül kétszer annyi szenet fog villanyáram termelésre használni, mint az 

OeCD országok együtt 2035-ben. 
Forrás: World energy Outlook 2010.
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további erôsödésével számol. e megváltozott hely-

zet számos geopolitikai vonatkozású kérdést vet fel,  

a politikailag sokáig csak sodródó közép-ázsiai álla-

mok ugyanis ma fôszerepet játszhatnak olyan jelentôs 

kérdések eldöntésében, mint az energiapolitika, és 

mindezt úgy, hogy Kína válik a régió fô partnerévé, így 

ô érvényesítheti befolyását e kérdések tekintetében is.

Kínához képest évtizednyi fáziskéséssel a másik 

ázsiai óriás India is elindult a gyors gazdasági felzár-

kózás útján, ami elôbb-utóbb az ipari és lakossági fo-

gyasztás eredményezte életszínvonal emelkedést is 

be fogja indítani. Bár a két ország nagyságrendileg 

azonos kategóriát képvisel, Indiát mégsem emlegetik 

azon országok elsô vonalában, amelyek kezelhetet-

len méretû energia import igényükkel hosszú távon 

veszélyeztetnék az energetikai status quo-t. ennek 

oka, hogy India saját forrásokra alapozza az ener-

giastratégiáját és mire India valóban nagy energiafo-

gyasztó lesz ezek rendelkezésre is fognak állni.

India primerenergia-termelése jelenleg a belföldi 

gyenge minôségû szénen alapszik, amely 67%-át 

adja az energia végfelhasználásnak. Az évi kitermelt 

szénmennyiség 450 millió tonna, amit a jelenlegi gaz-

dasági növekedési ütemet figyelembe véve évi 2 milli-

árd tonnára kéne fokozni 2016-17-re, ha cél a szén je-

lenlegi részesedésének fenntartása. India bizonyított 

szénkészlete 250 milliárd tonna, amelyhez 102 mil-

liárd tonna kitermelhetô, de még nem feltárt tartalék 

adódik. A klímavédelmi megfontolásokat nem tekint-

ve ez a szénkészlet még hosszú ideig tudná fedezni 

az ország igényeit ezen a szinten. Nem így az indiai 

energiafogyasztás 25%-áért felelôs szénhidrogének; 

a belföldi kôolaj készletek a jelenlegi felhasználás 

mellett még 19 évig, a földgáz 29 évig tudja fedez-

ni az igényeket. A kimerülô szénhidrogén lelôhelyek 

már most is jelentôs évi 120 millió tonna kôolaj és 15 

millió tonna kôolajszármazék importot tesznek szük-

ségessé. Az import sokba és egyre többe kerül ezért 

India hosszabb távon az atom- és a megújuló energia 

kapacitások fejlesztésére alapozza a kiesô szénhid-

rogén készletek pótlását és az új igények kielégítését.

Indiában nagyra törô tervek vannak az atomenergia 

alkalmazásával kapcsolatban. A jelenlegi 4,5 GW-ról 

– ami 3%-os részesedést jelent India jelenlegi villa-

mos áram-termelésébôl – 2020-ra 35 GW-ra, 2035-

re 63 GW-ra növelnék az atomerômûvek beépített 

teljesítményét. ez az érték 16%-a lesz az akkorra 

becsült 400 GW villamosenergia-igénynek. megúju-

ló energiaforrások tekintetében is kiemelkedôen jók 

India adottságai. A legnagyobb szélenergia-potenci-

állal rendelkezô országok között India a negyedik volt 

2009-ben a 8700 mW-os kapacitással (ez a világ ösz-

szes szélenergia kapacitásának 3%-a). Az alacsony 

karbon önellátó energiastratégia kidolgozásán és 

megvalósításán túl, példamutató és megszívlelendô 

lehet az indiai példából a hihetetlen praktikus és 

30. ábra egy indiai családi méretû biogázfejlesztô „folyamatábrája” (A) és a kereskedelemben kapható modernizált változata (B). 
Hidrogénhajtású háromkerekû haszongépjármû (C) és szintén hidrogénhajtású indiai „népautó” (D).
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költségkímélô problémakezelés. számtalan példából 

itt most csak kettôt emelünk ki. egy magára valamit 

is adó indiai háztartás része a hô és világítási energi-

át biztosító családi léptékû biogáz fejlesztô (30. ábra 

A, B panel). A hidrogénhajtást nem felsôkategóriás 

luxusautók szintjén kezdték el megvalósítani, hanem 

egy tejszállító triciklin (30. ábra C panel), aminek a ta-

pasztalatai alapján alsó kategóriás „népautó” készült 

(30. ábra D panel). egy hazai szemléletváltás, a for-

ráshiányos helyzetre való állandó hivatkozás helyett 

az indiai szemléletmód követése a zöld gazdasági 

programok sikerét is jelenthetné.

100 százalék megújuló energia szcenárió

Jelenleg magyarországnak két alternatívája van ener-

giapolitikájának formálása során. Vagy belemegyünk 

egy folyamatos, és egyre durvuló konfliktusokkal 

terhelt jövôbe, vagy megpróbálunk minél inkább füg-

getlenedni a globális tendenciáktól. A cél eléréséhez 

öt eszközünk lesz: energiatakarékosság, megújuló 

energia a lehetô legmagasabb arányban, a biztonsá-

gos atomenergia és az erre épülô közlekedési elekt-

rifikáció, az európai energiapiachoz való csatlakozás, 

valamint a kétpólusú mezôgazdaság létrehozása.

Kezdve a legextrémebb alternatívával, létezik egy 

100% megújuló szcenárió, amelynél az összes eu-

rópai primerenergia-igény 15%-a észak-afrikai kon-

centrált napenergia erômûvek intelligens hálózata-

iból (supergrid link from Concentrating solar power 

– Csp – plants), 5%-a geotermális energiából, 

észak-európai apály-dagály-, hullám- és szélener-

gia erômûvekbôl érkezne, fokozottan kihasználva  

a skandináv régió- és az Alpok vízenergia potenciál-

ját, valamint Közép- és Kelet-európa biomassza- és 

biogáz termelô kapacitásait (31. ábra).

A 100% megújuló energia szcenárió megvalósítá-

sának másik kulcsa a primerenergia-igény 30%-os 

csökkentése, amellyel teljes egészében kiváltha-

tó lenne például az atomenergia 2050-ig (www.

rethinking2050.eu). Véleményünk szerint a 100% 

megújuló koncepció ellentétes a megújuló energia-

termelés általános filozófiájával. A decentralizált kis-

térségi – saját energiaforrás hasznosítására épülô 

– energia elôállítás helyett a központosított termelés 

/ hosszú távú transzport szisztéma határozott vissza-

lépés, és újfajta energiafüggés kialakulását eredmé-

nyezheti. A megújuló energiahasznosítás beruházás 

igényes. A hazánkéhoz hasonló adottságú forráshi-

ányos országokban megújuló részarány túlvállalás 

esetén az eu részérôl a jövôben elôírás lehet pél-

dául a drága északi-tengeri szélerômûvek által ter-

melt zöldáram importja. ez visszavetné a hazai zöld 

ipar fejlôdését és más formában, de fenntartaná az 

energiafüggôségünket. 

A megújuló energiaforrás kapacitásoknak jelenle-

gi ismereteink szerint vannak elméleti felsô határai, 

amelyek közül a legfontosabb a piaci és agronómiai 

31. ábra. 2050: a zéró karbon európa víziója
Forrás: www.roadmap2050.eu
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interferencia az élelmiszer és takarmánytermeléssel. 

ezért a szakértôk jelentôs része egy határon túl nem 

tartja fokozhatónak a megújuló energia részarányának 

növelését, hanem a rés betömését az atomenergia fo-

kozott hasznosításával javasolja (32. ábra). ez meg-

követeli az atomerômûvek és a radioaktív hulladékok 

elhelyezési biztonságának növelését és a negyedik 

generációs atomreaktorok széleskörû elterjesztését.

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség optimis-

ta forgatókönyve szerint a jelenlegi 439 reaktor he-

lyett 1400 fog mûködni 2050-ben, amennyiben ma-

rad a jelenlegi éves 30 erômû építési ritmus. mivel  

a nagyteljesítményû energiaforrások közül egyedül 

az atomenergia nevezhetô CO
2
-mentesnek, a 2050. 

évi reaktorszám teljesíteni tudná az eNsz által is el-

várt 14 millió tonna CO
2
 emisszió csökkenést. A nuk-

leáris energia mellett szól az is, hogy az uránérc poli-

tikailag stabil országokból is beszerezhetô, illetve az 

így elôállított áram érzéketlen az urán piaci árára is. 

Ami aggodalommal tölti el a közvéleményt az kétség-

telenül a csernobili és a fukushimai reaktorbalesethez 

hasonló események bekövetkezése, és a szennye-

zett atomerômûvi hulladékok biztonságos elhelyezé-

se. ez utóbbi problémát a technológiai fejlôdés fogja 

eloszlatni, hiszen e hulladékok újrahasznosíthatósá-

ga a nem távoli jövôben várhatóan megoldódik. Az 

atomerômûvi balesetek bekövetkeztének létezô el-

méleti valószínûsége miatt azonban szükséges alter-

natív forgatókönyvek elemzése is. 

Magyarország 2050

A lehetséges hazai energetikai forgatókönyvek taglalá-

sánál elöljáróban szükséges leszögezni, hogy hazánk 

jövôjét egy kooperatív, a kölcsönös gazdasági elônyök 

ésszerû, együttes kihasználását preferáló regionális kör-

nyezetben (V4, V4+) képzeljük el. egy egyeztetett regio-

nális energiapolitika mentén lehetségessé válnának kö-

zös energetikai beruházások (közös építésû és tulajdonú 

atomerômûvek, a csúcs- és alapkapacitások ésszerû 

egységesítése), lehetséges lenne a párhuzamos kapa-

citások leépítése, közös infrastrukturális fejlesztések,  

a határkeresztezô kapacitások optimalizálása.

A regionális gazdaságpolitikai környezeten túl  

a jövôbeli innovációs sebesség és az általa determi-

nált technológiai keretrendszer az, ami fogódzót je-

lent az energetikai jövôkép kialakításában. ezt azért 

fontos kikötnünk, mert 2030-tól kezdôdôen a fosszi-

lis energiaforrások (beleértve a szénhidrogéneket,  

a szenet és a lignitet) hasznosítása csak a CCs és 

tiszta szén technológiákkal együtt képzelhetô el. 

enélkül a dekarbonizációs tervek nem lesznek vég-

rehajthatók és amennyiben az energiatermelés kör-

nyezeti externáliái is beépülnek az árakba, a fosszilis 

energiahordozók jelentôs versenyhátrányba kerülhet-

nek az atom- és megújuló energiával szemben.

elôre tekintve 2050-ig, magyarország dilemmája az, 

hogy utat engedjen-e a földgáz további térnyerésé-

nek, vagy orientálódjon az atomenergia felhasználás 

növelése felé az olajhozam-csúcs után? Azt ugyan-

32. ábra. A nukláris „reneszánsz” forgatókönyv: az atomenergia arányának gyors növekedése a globális villamosenergia-termelésben 2050-ig
Forrás: IeA, NeA

1 400

2010 2020 2030 2050

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

2040

1 200

1 000

 800

600

400

200

0

Kína

OECD EurópaDél-Amerika

IEA „Blue Map” szcenárióra: részesedés a villamos energia termelésben, %

IEA „Blue High Nuclear” szcenárióra: részesedés a villamos energia termelésben, %

India

Átmeneti gazdaságok

USA és Kanada

Afrika

OECD Csendes Ó. Egyéb Ázsiai országok

T
el

ep
ít

et
t 

ka
p

ac
it

ás
, G

W

R
és

ze
se

d
és

e 
a 

g
lo

b
ál

is
 v

ill
am

o
s

en
er

g
ia

 t
er

m
el

és
b

en



115

is eleve adottnak vesszük, hogy a megújuló energia 

részaránya mindkét forgatókönyv esetén a lehetsé-

ges – még finanszírozható – maximum lesz.

mind a két forgatókönyvnek vannak elônyei és hátrá-

nyai. Az atomenergia elônyei az alacsony ÜHG kibo-

csátás, alacsony villamos áram-elôállítási ár, politikai 

és gazdasági kockázat nélküli nyersanyag beszerzés. 

Hátrányai a magas beruházási igény, ami a magán-

szektorból érkezô befektetés esetén is költségvetési 

fedezetvállalást igényel (költségvetési hiányt növelô 

tétel), és egy esetleges üzemzavar magas környe-

zeti kockázatai. Az atomenergia használata nélkül 

hosszútávon sokszorosára növekvô erômûvi földgáz 

igények esetében hátrány a forrás-kiszolgáltatottság,  

a magas olajjal kapcsolt beszerzési ár, az atomener-

giához képest magas ÜHG kibocsátás (33. ábra). 

A földgáz elônyös tulajdonságai, hogy a hátrányos tu-

lajdonságai javíthatók. Forrásdiverzifikációval a függô 

helyzet mérsékelhetô, az olajjal való árkapcsoltság 

megszüntetésével és az észak-amerikai nem-kon-

vencionális gáz világpiacon való megjelenésével az 

ára csökkenthetô és CCs technológiával az ÜHG ki-

bocsátása is jelentôsen mérsékelhetô. ennek a szce-

náriónak az elôfeltétele természetesen a CCs tech-

nológia piacképes rendelkezésre állása (34. ábra).

A földgáz és/vagy atomenergia dominálta szcená-

rió azért is valószínû, mert a megújuló energiafor-

rásokból fedezhetô arány korlátozott (gazdasági és 

mûszaki maximum), akkor is, ha közben a megújuló 

energiaforrások hasznosítása részben piaci alapon 

is versenyképessé válik. ráadásul a klímaváltozás 

következményeként egyre gyakoribbá váló extrém 

33. ábra – erômûvek ÜHG kibocsátása
paks pótlása nélkül az ÜHG kibocsátás csökkenés a lehetséges 50% helyett 10% lesz az energetikai szektorban 2050-ig
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A paksi Atomerômû hiánya a dekarbonizáció szempontjából CCs-el elvileg kompenzálható

Forrás: reKK

0

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

100

200

300

400

500

600

700 Tényleges

Atom-Szén-Zöld

Anti-Atom-Zöld (+)

Atom-Zöld (+)

Atom-Zöld

Anti Atom-Zöld

Atom (+)- Zöld

F
aj

la
g

o
s 

sz
én

-d
io

xi
d

 k
ib

o
cs

át
ás

, t
o

n
n

a 
C

O
2/

G
W

h

Évek



116

idôjárási helyzetek és következményeik (túl ma-

gas-, túl alacsony hômérséklet, extrém idôtartamú 

hôhullámok, túl sok-, túl kevés csapadék, ár- és 

belvizek, sófelhalmozódás, sivatagosodás, stb.) 

ugyanolyan negatív hatással vannak a biomassza 

alapú zöldenergia elôállításra, mint a konvencio-

nális növénytermesztésre. Jelenleg nagyon nehéz 

elôrejelezni, hogyan fogja ez befolyásolni a magyar 

megújuló energia potenciál egészét és a nemzetközi 

emisszió csökkentési vállalásaink teljesítését. ez ter-

mészetesen abban a helyzetben igaz, ha idôközben 

nem történik olyan energetikai innovációs „robbanás”, 

ami teljes egészében átírhatja a jelenlegi tendenciá-

kon alapuló forgatókönyveket.

egyszerûsítve tehát úgy foglalható össze magyaror-

szág 2050-es energetikai tájképe, hogy az atomener-

gia alapú villamosáram-termelés, valamint a CCs,  

a földgáz és megújuló energiaforrás alapú hôenergia 

elôállítás lesz a magyar energiagazdaság tengelyé-

ben. ez – multiplikátor hatásként – magával vonná 

a közlekedés nagyarányú elektrifikációját és zéró 

karbon alternatívaként a hidrogénhajtású jármûvek 

gyors hazai elterjedését is. Abban az esetben, ha 

a gazdaságot destabilizáló földgáz ár-turbulenci-

ák általánossá válnak, újból elôtérbe kell kerülnie  

a szénimport növelésének és a CCs / tiszta szén tech-

nológiákon keresztüli szénfelhasználásnak. ugyan-

ilyen módon a hazai stratégiai szén- és lignit vagyon 

felhasználása is realitás. ez egyben a „IeA review 

of the energy policy of Hungary 2010 – preliminary 

Findings and recommendations” címû tanulmány 

egyik legfontosabb ajánlása. A hazai szénvagyon 1,6 

milliárd tonna feketeszenet és 9 milliárd tonna barna-

szenet és lignitet jelent, ami évenkénti 50 millió ton-

na szén/lignit felszínre hozatala esetén is elegendô 

200 évig. A stratégiai tartalékképzés gazdaság- és 

biztonságpolitikai kérdés. A felelôsen gondolkodó or-

szágok stratégiai tartalékként definiálják saját ener-

giahordozó készletüket.

elsô olvasatra talán meglepô, de a hulladék és a sze-

mét a 21. század legfontosabb ipari nyersanyagává 

és stratégiai energiahordozóvá lép elô. magyaror-

szágon sajnos a települési hulladékok hasznosítás 

nélküli deponálása a legelterjedtebb hulladékkeze-

lési módszer, amely a hulladékhasznosítás tech-

nológiai hierarchiájában a legalacsonyabb szintet 

képviseli. ezzel szemben áll az hulladék keletkezés 

megelôzése, és anyagukban való újrahasznosítása, 

ezt követi az energetikai célú felhasználás. A tele-

pülési szerves hulladék biomasszának tekinthetô, 

így energetikai hasznosítása a megújuló energiafor-

rások részarányához adódik. sok országban akár  

a 15-20%-át is adják az energetikai célú biomassza 

felhasználásnak, hazánkban is növelhetô lenne ál-

tala a megújuló részarány. Az éghetô települési hul-

ladékok hulladékégetô mûvekben való energetikai 

hasznosítása a világ fejlett országaiban a technoló-

giai fegyelem maradéktalan betartása mellett és szi-

gorú környezetszennyezési normáknak megfelelve, 

megoldottnak tekinthetô. Az ilyen jellegû hulladékok 

akár 60%-a is hasznosítható lenne ilyen módon már 

a jelenlegi mûszaki-technológiai színvonalon is. Ha-

zánknak is ebbe az irányba kell elmozdulnia, mert  

a hasznosítás nélküli deponálás nem fenntartható, 

egyre több értékes termôföldet foglal el, veszélyezteti 

az ivóvízkészletet és a természetes biodiverzitást.
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ACER energiaszabályozók együttmûködési Ügynöksége (Agency for the Cooperation of 

 energy regulators)

AGRI Azerbajdzsán és Örményország felôl érkezô cseppfolyósított földgáz (LNG) tengeri úton   

 való importjára létrejött román-magyar kezdeményezés

BAT   elérhetô Legjobb Technológia (Best Available Technology)

BAU modell Az aktuális gazdasági környezetben mûködô szcenárió (Business As usual) 

CCS szén-dioxid leválasztás és tárolás (Carbon Capture and storage)

CHP Kis teljesítményû, de magas hatásfokú, villamos- és hôenergiát is elôállító ún. kogenerációs  

 erômûvek (Combined Heat and power)

DECC A  transzparens intézményrendszer és jogalkotás DeCC által kidolgozott angol modellje   

 (Department of energy and Climate Change)

E85 A 3824 90 99 vámtarifaszám alá tartozó, üzemanyag célra elôállított, legalább 70%, 

 legfeljebb 85% olyan bioetanolt tartalmazó termék, amelyet kizárólag közösségben termelt,  

 mezôgazdasági eredetû alapanyagból gyártottak

ESCO energiaszolgáltató cég (energy service Company)

ESMAP Az energetikai intézményrendszer és jogalkotás transzparenciáját vizsgáló program   

 (energy sector management Assistance)

ETS emisszió Kereskedelmi rendszer (emission Trading system)

EUROSTAT Az európai unió statisztikai Hivatalának internetes adatbankja

EA-16 Az eu-n belüli euróövezet 16 állama, illetve rájuk vonatkozó átlag adatok

EU-27 Az európai unió 27 tagországa együtt, illetve a rájuk vonatkozó átlag adatok

FERC modell A transzparens intézményrendszer és jogalkotás FerC által kidolgozott usA modellje   

 (Federal energy regulatory Commission)

GDP Bruttó hazai termék pénzben kifejezve (Gross Domestic product)

KÁT rendszer Villamos áram kötelezô átvételi díjazási rendszere

LNG Cseppfolyósított földgáz (Liquified Natural Gas)

LPG Folyékony halmazállapotú szénhidrogén gázok elegye (Liquefied petroleum gas)

NEA Az OeCD Nukleáris energia Ügynöksége (Nuclear energy Agency)

NCsT Nemzeti megújuló energia Hasznosítási Cselekvési Terv

NOVEM modell A transzparens intézményrendszer és jogalkotás holland modellje

OECD Gazdasági együttmûködési és Fejlesztési szervezet 

 (Organisation for economic Co-operation and Development)

PUC modell A transzparens intézményrendszer és jogalkotás puC által kidolgzott usA modellje

 (public utility Commission)

Ro-La „Gördülô országút”: a kombinált fuvarozás olyan formája, amelynél a teljes közúti   

 jármûszerelvény a vontatóval együtt útjának egy részét vasúton teszi meg

SWOT elemzés Belsô erôsségek (strengths) és gyengeségek (Weaknesses), valamint a kulcsfontosságú  

 külsô lehetôségek (Opportunities) és veszélyek (Threats) szemléletes összefoglalója

10 rövidítÉseK jegYzÉKe
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TPS  Teljes primer energiahordozó szolgáltatás (Total primary energy supply)

ÜHG  Üvegházhatású gáz

ÚSzT  Új széchenyi Terv

V4  Visegrádi Csoport (Csehország, Lengyelország, magyarország, szlovákia)

V4+  minden olyan formáció, ahol a V4 államokhoz más szomszédos országok is csatlakoznak

MÉRTÉKEGYSÉGEK

CO
2eq

  széndioxid-egyenérték egyes üvegházhatású gázok által okozott 

  üvegházhatás-növekedéssel egyenértékû hatást kiváltó CO
2
 mennyisége

J  joule az energia sI mértékegysége 1 GJ = 0,2778 mWh = 0,0239 tonna olajegyenérték

ppm  part per million – milliomod rész

toe  tonna olajegyenérték szabvány, egy tonna kôolaj fûtôértékén alapuló 

  mértékegység1 toe = 41,868 GJ 

W  watt a teljesítmény sI-bôl származtatott mértékegysége 1 W = 1 J/s

Wh  wattóra az energia sI-n kívüli, széleskörûen használt mértékegysége 

  1 GWh = 3 600 GJ = 85,9845 toe

tonnakilométer A szállított tonnáknak a szállítási távolság kilométereivel való szorzatából képezzük. 

  Tekintettel arra, hogy igen nagy számokat nyerünk, ezer tonnakilométert vesszük 

  egy egységnek.

A mértékegységeknél használt SI elôtétek:

k kilo = x103

M mega = x106

G giga = x109

T tera = x1012

P peta = x1015
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e melléklet célja a Nemzeti energiastratégia 2030 egyes 

prioritásaival kapcsolatos gazdasági hatáselemzés 

legfontosabb eredményeinek összefoglalása. A hatás-

elemzés a biztonságos, versenyképes és fenntartható 

energetikai szolgáltatások hosszú távú biztosításával 

kapcsolatos kormányzati intézkedések kiemelt kérdései-

hez kapcsolódó gazdasági összefüggések feltárását se-

gíti és figyelmet szentel a szektorral összefüggô gazda-

ságélénkítési lehetôségek azonosítására is. Az elemzés 

a hazai energetika három fô részpiacát (áram-, hô- és 

gázpiac) integrált módon vizsgálja. 

Fontos leszögezni, hogy a szektor jelenlegi mûködési 

alapelve, azaz a döntôen magántôke részvételével, 

szabályozott körülmények között folyó szabadpiaci 

verseny jó rendezôelv és ebben nem várható lénye-

ges változás 2050-ig. Vannak azonban olyan terüle-

tek, ahol a szokásos piacszabályozási feladatokon túl-

mutató állami beavatkozás jótékony hatású lehet, 

mert olyan kívánatos célok elérését segítheti, amelyek  

a piacok hiányosságai miatt nagy valószínûséggel nem 

valósulnak meg. Kiemelt példaként említhetjük a villa-

mosenergia-szektor széndioxid kibocsátásának draszti-

kus – közel 100%-os – csökkentését célul tûzô európai 

klímapolitikát, amely példátlan kihívás elé állítja az ener-

giapiac szereplôit és az érintett kormányzatokat. 

Az elemzés az alábbi, kiemelt kormányzati intézke-

dést igénylô területekre koncentrál:

• az atomenergia hasznosítás kérdése;

• a megújuló energiahordozókon alapuló áram- és 

hôtermelés ösztönzésének kérdése;

• a villamosenergia-rendszer biztonságos 

mûködéséhez szükséges termelési kapacitások 

rendelkezésre állásának biztosítása;

• az import földgázforrások diverzifikációjának 

problematikája; és 

• a lakossági és közösségi célú energiafelhasz-

nálás hatékonyságának javítása, elsôsorban az 

épületek energiahatékonyságának javítása terén.

A következôkben a hatáselemzés legfontosabb ered-

ményeit foglaljuk össze.

bevezetÉs

11.1 áramszeKtor

1. Az itt bemutatott eredmények a „Közös erôfeszítés” 

változatban bemutatott, az addicionális hatásokkal ki-

egészített (elektrifikáció, energiahatékonyság) 1,5%/

év villamosenergia-igény növekedéshez tartoznak.  

A gazdasági hatáselemzés tartalmazza a többi igényoldali 

forgatókönyvhöz készített modellezési eredményeket is.

2. Hat, az új nukleáris és szenes alaperômûvi kapa-

citások nagysága és a megújuló villamosenergia-ter-

melés részaránya tekintetében különbözô erômûvi 

forgatókönyv várható hatásainak elemzésére került 

sor módszertanilag konzisztens árampiaci modellek 

segítségével. A forgatókönyvek alapvetô jellemzôit és 

azok legfontosabb várható hatásait az alábbi két táb-

lázat értékei mutatják be (1. és 2. táblázat). 

a) Atom-Zöld: Új atomerômûvi blokkok létesítése  

a paksi telephelyen és a magyarország megújuló 

energia Hasznosítási Cselekvési Tervében (NCsT) 

rögzített megújuló energia felhasználási pálya meg-

hosszabbítása 

b) Anti Atom-Zöld: Nem épülnek új blokkok a paksi 

telephelyen és az NCsT-ben rögzített megújuló ener-

gia felhasználási pálya meghosszabbítása
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Forgatókönyv megnevezése
Feltételezések 2050-ig

Új alaperômûvek Megújuló áram részaránya
Nukleáris Szén 2030 2050

Atom-zöld 2000 mW 0 mW 15% 20%

Anti Atom-zöld 0 mW 0 mW 15% 20%

Atom-zöld(+) 2000 mW 0 mW 20% 35%
Atom(+)-zöld 4000 mW 0 mW 15% 20%
Atom-szén-zöld 2000 mW 440 mW 15% 20%

Anti Atom-zöld(+) 0 mW 0 mW 20% 35%

c) Atom-Zöld(+): Új atomerômûvi blokkok létesítése 

a paksi telephelyen és az NCsT-ben rögzítettnél am-

biciózusabb megújuló energia felhasználási pálya 

d) Atom(+)-Zöld: Új atomerômûvi blokkok létesítése 

a paksi telephelyen, majd 2030 után új telephelyen 

is, illetve az NCsT-ben rögzített megújuló energia fel-

használási pálya meghosszabbítása

e) Atom-Szén-Zöld: Új atomerômûvi blokkok léte-

sítése a paksi telephelyen és az NCsT-ben rögzített 

megújuló energia felhasználási pálya meghosszabbí-

tása, valamint egy új szénerômû létesítése

f) Anti Atom-Zöld(+): Nem épülnek új blokkok a pak-

si telephelyen és az NCsT-ben rögzítettnél ambició-

zusabb megújuló energia felhasználási pálya

3. A két vérbeli „dekarbonizációs” forgatókönyv (fenti 

táblázatokban a 3. és 4.), azaz a 4000 mW új nukle-

áris kapacitást, vagy a paksi bôvítés mellett erôteljes 

megújuló áramtermelést is megvalósító és a gázos 

erômûvekre szénmentesítést (CCs) tartalmazó forga-

tókönyvek jelentik a legtôkeigényesebb alternatívákat. 

ezek teljes beruházási igénye 9 ezer milliárd forint 

körülire becsülhetô, de a kapcsolódó CO
2
 kibocsátás 

2050-ben mindössze 2 millió tonna/év (a 2010. évi ér-

ték ötöde). A két forgatókönyv közel azonos tôkeigénye 

és környezeti teljesítménye igazi energiapolitikai di-

lemmát jelez, nevezetesen azt, hogy a (második) 2000 

mW nukleáris kapacitás bôvítés és a jelenlegi NCsT-

nél ambiciózusabb megújuló áramtermelési kapacitás 

bôvítés reális alternatívái egymásnak.

4. További adalék e kérdéshez, hogy a megújuló áram-

termelés támogatási igénye – hatékony támogatási rend-

szert feltételezve – a megújulók részarányának jelentôs 

növekedése ellenére sem növekszik robbanásszerûen. 

ez annak köszönhetô, hogy a növekvô olaj-, gáz- és 

szénárak miatt folyamatosan növekvô versenypiaci 

áramár miatt az egységnyi megújuló áramtermelés tá-

mogatási igénye a követezô évtizedekben folyamatosan 

csökken. Az éves támogatási igény egyetlen évben és 

Forgatókönyv 
megnevezése

Teljes 
beruházásigény
2010-2050 között 
CCS* nélkül, ill. 

CCS-sel
(mrd Ft)

Széndioxid-
kibocsátás

2030/2050-ben 
CCS nélkül, ill. 

2050-ben CCS-sel
(mt)

Nagykereskedelmi 
áramár és nettó 

import
2030-ban

(€/MWh, TWh)

Megújulók átlagos 
támogatásigé-

nye és árnövelô 
hatása 2020-2030 

között
(mrd Ft/év, 

Ft/kWh)

Atom-zöld 6548 / 7465 8,4 / 15,3 / 3,1 90 / -5,8 59 / 1,2

Anti Atom-zöld 4923 / 6030 10,7 / 19,9 / 4,0 97 / 2,5 54 / 1,1

Atom-zöld(+) 8111 / 8932 7,7 / 11,5 / 2,3 89 / -6,7 70 / 1,4

Atom(+)-zöld 8151 / 8898 8,4 / 10,7 / 2,1 90 / -5,8 59 / 1,2

Atom-szén-zöld 6749 / 7773 11,0 / 17,1/ 3,4 89 / -7,7 60 / 1,2

Anti Atom-zöld(+) 6520 / 7550 10,0 / 16,1 / 3,2 95 / 1,8 64 / 1,2

1. táblázat: Az erômûvi mix alapjellemzôire vonatkozó forgatókönyvek

2. táblázat: Az áramszektorbeli eredmények összefoglalása az addicionális hatásokkal (elektrifikáció, energiahatékonyság) kiegészített 
1,5%/év villamosenergia-kereslet növekmény esetén

*CCs: szénmentesítési és tárolási technológia (Carbon Capture and storage)
piros – legrosszabb forgatóköny, zöld –legjobb forgatókönyv az adott szempontból

7,7

10,7 / 2,1
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egyetlen forgatókönyv esetén sem haladja meg a 70 

mrd forintot (jelenlegi áron), amely közel van a jelenle-

gi támogatási összeghez. A kWh-ra vetített támogatási 

igény 1,5 Ft alatt marad (1. ábra).

1. ábra: A megújuló áramtermelés támogatási igénye 2009-es áron

2. ábra: Villamos energia és kapcsolt hôtermelés CO
2
 kibocsátása CCs nélkül (a.) és Css-sel (b.)
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5. A másik végletet az új nukleáris beruházásoktól és 

CCs-tôl mentes, minimális megújuló pályát tartalmazó 

változat jelenti. ez a lehetôség az elôzô felébe kerül és 

majdnem tízszer több CO
2
 kibocsátással jár.

6. A CCs technológia vízválasztónak tûnik a valóban 

alacsony széndioxid-kibocsátás elérése szempontjából. 

Amennyiben e technológia a kívánt nagyságrendben 

alkalmazhatóvá válik a 2030 utáni idôszakban, akkor 

mérsékelt költséggel (~1000 mrd Ft) 10-15 millió tonna 

kibocsátás-csökkentés érhetô el vele és elérhetô közel-

ségbe kerül az európai dekarbonizációs pálya (2. ábra).

7. Negyvenéves átlagban a forgatókönyvek durván 

a (jelenlegi) nemzetgazdasági beruházások 3-5%-át 

igénylik a villamosenergia-termelésben.

8. A gázbázisú áramtermelés mind a 2030-as, mind 

a 2050-es idôtávon meghatározó jelentôségû ma-

rad hazánkban. A beépített kapacitás alapján min-

den idôtávon és forgatókönyvben a földgáztüzelésû 

erômûvek képviselik a legnagyobb részarányt. ezt 

részben az a feltételezés eredményezi, mely szerint 

az eu integrált belsô árampiacának megteremtése 

mellett is érvényesül majd az a nemzeti energiapo-

litikai törekvés, hogy az ország villamosenergia-önel-

látásra képes legyen, azaz a fogyasztási csúcsigény 

fölötti 15%-os tartalékkal rendelkezzen áramtermelô 

kapacitásból. 

3. ábra: Nyugati spot árakhoz indexált gázárpálya melletti modellezési eredmények 

4. ábra: Olajindexált gázárpálya melletti modellezési eredmények
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9. Az elemzés egyik fontos üzenete az is, hogy  

a gázbázisú áramtermelés jövôje és sikeressége 

magyarországon döntôen függ attól, sikerül-e az 

erômûveknek a ma jellemzô olajindexált gázár he-

lyett piaci árazású tüzelôanyagra szert tenniük. ez 

ugyanis drámaian javíthatja a gázbázisú erômûvek 

regionális versenyhelyzetét (3. ábra). A regionális 

árampiaci modellel végzett számítások azt mutat-

ják, hogy a nyugat-európai szintet meghaladó ma-

gyarországi gázárak ezzel ellentétes módon a hazai 

gáztüzelésû áramtermelés nagyarányú visszaesé-

sét és egyben jelentôs nettó áramimportot eredmé-

nyeznének (4. ábra). 

10. megállapítható, hogy az ország várható nettó 

áramimport (illetve export) pozíciója jelentôs mérték-

ben a hazai és a nemzetközi földgázárak viszonyá-

nak alakulásától – és ezáltal a földgázos erômûvek 

versenyképességétôl – függ majd. 

11. A piaci gázárra történô áttérés 2015 után lénye-

gében megduplázza az áramszektor várható gáz-

keresletét. A gázárak alakulásától és az erômûvi 

forgatókönyvektôl függôen a hazai áramszektor gáz-

kereslete egyébként 2030-ban a jelenlegi 3 mrd m3/

éves értékhez képest az igen széles 4,0-5,6 mrd m3/

év közötti sávban alakulhat (5. ábra).

12. 2030-as idôtávon a nagykereskedelmi árak tekin-

tetében a forgatókönyvek gyakorlatilag nem külön-

böznek egymástól. Az általános felfelé ívelô (reál-)

ártrend az olajár-növekedéssel összefüggô gáz- és 

szénár-emelkedéssel magyarázható. 2020 és 2025 

között mindegyik szcenárióban megfigyelhetô egy 

felfelé ugrás, ami elsôsorban a szén-dioxid kvóta 16 

€/t-ról 30 €/t-ra való áremelkedésének tudható be 

(szigorodó uniós klímapolitika eredménye). ugyanak-

kor a piaci árazású gázbeszerzési lehetôség mellett 

a piaci áramár a forgatókönyvek többségében 6-8 €/

mWh-val alacsonyabb.

5. ábra – erômûvek földgáz felhasználása piaci földgáz beszerzési ár esetén
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1. A hazai energiafelhasználás 40%-a hûtés-fûtési 

célra történik. ebbôl a lakosság és a tercier szektor 

részesedése 60% fölötti. A fûtés és hôtermelés döntô 

hányada ma földgáz bázison történik. A fûtéssel és 

hûtéssel kapcsolatos kiadások a lakosság és a közü-

leti szektor rezsiköltségének jelentôs tételét képezik. 

2. Az energiastratégia egy jelentôs épületenergeti-

kai program megvalósítása révén a lakossági és kö-

zösségi épületállomány fûtési energiaigényét 84 pJ-

lal, azaz 30%-kal csökkentené 2030-ra. A program  

a számottevô primerenergia (döntôen földgáz) felhaszná-

lás csökkenéssel összefüggésben az ország üvegházgáz 

kibocsátását is csökkentené, illetve munkahelyeket te-

remtene. A program megvalósítása – az ár- és adójellegû 

támogatásokkal ellentétben – tartós segítséget jelenthet 

a lakossági rezsiterhek csökkentésében is, hiszen példá-

ul egy átlagos méretû panellakás felújítása 40-50%-os 

fûtési célú energia-megtakarítást eredményez.   

3. A fûtési célú energiafelhasználás csökkentése mel-

lett az energiastratégia a megmaradó felhasználás  

a teljes tüzelôanyag szerkezetén belül a mai 10%-ról 

25%-ra növelné a megújuló energiaforrások arányát 

2030-ra. ez természetesen további gázfelhasználás 

és CO
2
 kibocsátás csökkenést eredményez. A másik 

jellemzô trend, hogy jelentôsen nô a megújuló ala-

pú energiafelhasználás aránya is, 2030-ra 32%-ra 

növekszik a lakossági és tercier szektor fûtési célú 

energiahasznosításán belül.

4. A 2030-ig várható lakossági és tercier szektorbé-

li fûtési és fôzési célú energiafelhasználás becslése 

a HuNmIT modell42 energiahatékonysági programok 

megvalósulása nélküli elôrejelzésével készült. ez  

a BAu forgatókönyv (amikor nincsenek energiahaté-

konysági programok), ami a teljes hôcélú energiafel-

használás kismértékû növekedése várható a megcél-

zott fogyasztói körben 2030-ig. 

5. 2030-ra a BAu forgatókönyv esetében is jelentôsen 

csökken a földgáz felhasználás, elsôsorban a meg-

újuló energiaforrások térnyerésének köszönhetôen. 

A BAu esetben az elôrejelzett fogyasztás valamivel 

meghaladja a 9 milliárd köbmétert, a referencia forga-

tókönyv esetén ez 7,4 mrd m3-re csökken. 

6. A hatásvizsgálat egy ambíciózusabb, 111 pJ csök-

kenést eredményezô program (policy forgatókönyv) 

hatásait is vizsgálta. ennek megvalósulása esetén  

a szektor gázfelhasználása 2030-ra 5,8 milliárd köb-

méterre csökkenne (6. ábra). 

11.2 HŐPiac

42 A HuNmIT a Környezetvédelmi és Vízügyi minisztérium felkérésére az ecofys (2009) tanácsadó cég által 2009-ben készített modell magyarországra, 

mely 2025-ig becsüli az üvegházhatású gázok kibocsátását, illetve az elhárítási potenciálokat a következô hat szektorban: lakosság; szolgáltatások; ipar; 

közlekedés; energiaellátás és hulladék.

6. ábra: A hôcélú és anyagjellegû földgáz-felhasználás tényadata, és elôrejelzése különbözô szcenáriók esetén, milliárd köbméter
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7. Az energiamegtakarítás mellett az épületenerge-

tikai program másik pozitív hatása a szén-dioxid ki-

bocsátás csökkenése. A referencia program a 2010. 

évi 15 millió tonna körüli kibocsátást 9 millió tonná-

ra (40%-os csökkenés), a nagyobb volumenû policy 

program pedig ezt további 1 millió tonnával mérsékli. 

8. A tervezett épületenergetikai program harmadik 

lényeges haszna a foglalkoztatásra gyakorolt pozitív 

hatása lehet. Ürge-Vorsatz és szerzôtársai (2010) 

megbecsülte négy épületenergetikai program foglal-

kozatási hatását, mely programok a felújítás „mély-

ségében”, illetve a programokba bevont lakások/

épületek számában különböztek. ezek a programok 

az elkövetkezô 20-40 évre egy 100-250 ezer lakás/

év átlagos felújítási ütemet feltételeztek. ez közelí-

ti a stratégiában jelzett programok ütemezését is.  

A tanulmány input-output módszerrel elemezte a prog-

ramok direkt (építôipari foglalkoztatottság) és indirekt –  

a teljes gazdaságon átgyûrûzô hatásokból eredô – fog-

lalkoztatási hatásait. A programok kiterjedtségétôl és 

mélységétôl függôen 43 és 131 ezer fô közötti foglalkozta-

tottság-növekedést számszerûsített a tanulmány 2020-ra. 

9. A tervezett épületenergetikai programok megva-

lósítása jelentôs és folyamatos támogatást igényel, 

melynek mértékét és ütemezését az alábbi ábra mu-

tatja. mint látható, a támogatási igény a referencia 

forgatókönyv esetén a kezdeti 200 mrd forint/évrôl 

2013-ra 300, 2015-tôl kezdôdôen pedig évi 400 mil-

liárd körüli értékre növekszik (8. ábra). A policy for-

gatókönyv támogatási igénye az idôszak végén ettôl 

is meredekebben nô. A stratégiában megfogalmazott 

program hitelességét csak az alapozhatja meg, ha az 

annak hátterével kapcsolatos finanszírozási és intéz-

ményi kérdések mielôbb tisztázódnak.

7. ábra: A lakossági és tercier szektor CO
2
 kibocsátása 1990-2008 között, illetve a három szcenárió esetében 

a CO
2
 kibocsátás várható alakulása, mt

8. ábra: Az állami szerepvállalás becsült mértéke a két szcenárióban 2010-2020 között a lakóépületekre és a középületekre vonatkozóan
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1. Fejlett gázipari infrastruktúránk, a gázipar szem-

pontjából kedvezô geológiai adottságaink és földrajzi 

elhelyezkedésünk ellenére hazánk földgázpiaca köz-

ismerten sérülékeny helyzetben van. Hazai gázkiter-

melésünk csökken. Az európai összehasonlításban 

igen magas hazai fogyasztás 80-85%-át kitevô impor-

tunk háromnegyede hosszú távú szerzôdés alapján 

egyetlen forrásból érkezik hozzánk. A beszállítások 

zöme ukrajnán keresztül bonyolódik. ebbôl az irány-

ból hosszú távon is csak orosz forrásból származó 

gázimportra számíthatunk. eközben hazánk csak egy 

szûkös osztrák-magyar vezeték révén kapcsolódik az 

eu egyre versenyzôbbé váló fô gázpiacához (benelux 

– német – francia), illetve cseppfolyós földgázforrás is 

csak ezen az úton érhetô el számunkra.

2. egyoldalú gázimport-függôségünk súlyos ellátás-

biztonsági kockázatot, annak tartóssá válása pedig 

jelentôs árkockázatot is jelent a hazai fogyasztók 

számára. Az európai földgázpiacokon kibontakozó 

éles gázpiaci verseny hasznaiból hazánk a fenti inf-

rastrukturális és piacszerkezeti okok miatt alig tud 

profitálni. ettôl is súlyosabb kihívás, hogy a hazai 

ellátás gerincét jelenleg adó hosszú távú szerzôdés 

rövidesen lejár, s döntô kérdés, hogy 2015 után  

a hazai fogyasztók milyen forrásból és milyen áron 

juthatnak ezen alapvetô primer energiaforráshoz. 

ez a lakossági rezsijellegû kiadások szempontjából 

is fontos, de amint láttuk, a hazai gázbázisú áram-

termelés jövôbeni versenyképességét is alapvetôen 

befolyásoló energiapolitikai kérdés.

3. A fentiek okán az energiastratégia energiapo-

litikai prioritásként kezeli a diverzifikált beszer-

zés lehetôségének megteremtését a – várhatóan 

jelentôs szinten maradó – jövôbeni földgázimpor-

tunk tekintetében. 

4. A hazai gázpiac jövôbeni fejlôdése szempontjából 

a hatásvizsgálat két forgatókönyvet vizsgált:

a) BAu. Amennyiben az energiastratégia idôtávján 

nem valósulnak meg további, nem orosz irányú be-

szerzést is lehetôvé tevô (nyugati irányú) gázhálóza-

ti fejlesztések, akkor 2015-2030 között a hazai gáz 

nagykereskedelmi árszint egy a jelenlegihez hasonló, 

olajindexált pályán fog mozogni.

b) pOLICY. Az energiastratégia idôtávján a hazai 

gázszállítási infrastruktúra olyan jellegû fejlesztésére 

kerül sor, amely magyarország számára a kontinen-

tális európa gázpiacaihoz – s így közvetett módon az 

LNG forrásokhoz is – fizikai és kereskedelmi hozzáfé-

rést biztosít, és elôsegíti a piaci alapú, az olajindexált-

tól várhatóan kedvezôbb európai nagykereskedelmi 

gázár hazai térnyerését. A nem orosz irányból történô 

importot lehetôvé tevô határösszekötô vezetékekbe 

történô beruházás költséges ugyan, de javítja hazánk 

gázbeszerzési alkupozícióját.

5. Az alkupozíció erôsítését szolgáló fejlesztések 

kettôs hatást gyakorolnak a gáz fogyasztói árára:

a) a fejlesztés költségeinek egy része vagy teljes egé-

sze beépül a hatóságilag megállapított gázszállítási 

tarifába, s ezáltal emeli a végfogyasztói árakat; 

b) a fejlesztések révén erôsödô alkupozíció ugyanak-

kor egyre jelentôsebb gáztermék árcsökkenést ered-

ményez a BAu forgatókönyvhöz, azaz az olajindexált 

gázárhoz képest. 

6. Az energiastratégia gázpiacra vonatkozó priori-

tásával kapcsolatban a hatásvizsgálat fô kérdései  

a következôk voltak:

a) mely gázhálózati fejlesztések elengedhetetlenek 

egy olyan alkupozíció kialakításához, amely mellett 

az orosz beszállító tényleges versenyhelyzetbe kerül 

a magyar piacon? 

b) A jelenleg domináns olajindexált gáz importárhoz 

képest milyen mértékû árkülönbözet és százalékos 

árelôny teszi társadalmi szempontból megtérülôvé e 

fejlesztések megvalósítását?

c) mit mondhatunk egy új hosszú távú szerzôdés ára-

zási opcióiról egy infrastrukturális lehetôségeket szám-

11.3 gázPiac
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ba vevô regionális gázpiaci modell segítségével?

7. A hatástanulmány a fenti kérdések megválaszo-

lásához az árampiaci és hôpiaci elemzések alapján 

részletes elôrejelzést ad a 2030-ig várható hazai 

földgázkeresleti forgatókönyvekre, a hazai kiterme-

lés várható alakulására és a kettô különbségeként 

adódó hazai nettó földgáz importigényre. ugyanak-

kor a gázipari rendszerirányító (FGsz zrt) 10 éves 

fejlesztési terve alapján elemzi a nem orosz irányú 

gázimport kapacitások növelésére rendelkezésre álló 

lehetôségeket és azok költségeit. 

8. A nem orosz irányú importkapacitás fejlesztési 

lehetôségeket illetve a várható nettó import igények-

nek a nem orosz irányú importkapacitásokhoz való 

viszonyát a 9. és 10. ábra szemlélteti. 

9. A reKK regionális gázpiaci modelljével végzett 

elemzés és megtérülési számításaink egybecsengôen 

azt jelzik, hogy a következô évtizedre várható föld-

gáz-importigény mellett a szlovák-magyar összekötô 

vezeték vagy a HAG2 bôvítés közül már az egyik 

is elegendô a piaci árakon történô gázbeszerzés 

lehetôségének megteremtéséhez 2015 utánra.

10. A 2020 utáni évtizedben feltehetôen jelentôsen 

nô majd az erômûvi szektor földgáz-felhasználása, 

ami plusz 3-4 mrd m3/év addicionális importigényt is 

generálhat, különösen akkor, ha ezzel egy idôben  

a hazai kitermelés is visszaesik. ugyan az ellátás 

biztonságát a szlovák-magyar összekötô vezetékkel 

vagy a HAG2-vel felfejlesztett infrastruktúra ebben 

az esetben is garantálni tudja majd, de a gázpiaci 

verseny fenntartásához a másik nagy vezetékprojekt 

megvalósítására is szükség lehet. errôl elegendônek 

tûnik a 2010-es évek második felében dönteni.

11. A mosonmagyaróvári kompresszorbôvítést és  

a szlovák-magyar vezetéket magában foglaló fejlesz-

tési változat megvalósításának energiapolitikai prio-

ritásként kezelése kétséget kizáróan indokolt. e vál-

tozat 5%-os reál diszkontráta mellett már 1% körüli 

árelôny realizálása esetén is társadalmilag megtérülô 

projekt. Ha a kapcsolódó belsô fejlesztési igényeket is 

figyelembe vesszük, a szükséges árelôny értéke 1,5% 

körül alakul. ezek az értékek messze alulmúlják a pia-

ci és olajindexált árelôrejelzéseink közötti várható kü-

lönbséget (10-20% között a piaci árazás javára). 

12. A határkapacitások fejlesztése az eddig elemzett 

beszerzési költség csökkenés mellett további, jelen 

tanulmányban nem számszerûsített elônyökkel jár-

hat a hazai gazdaság szereplôi számára. Belföldi há-

lózatfejlesztésekkel kiegészülve a fenti fejlesztések 

többszörösére növelhetik a hazai földgázszállító vál-

lalat tranzitforgalmát, de segítik a kiépült és tervezett 

földalatti földgáztárolók szolgáltatásainak regionális 

szintû értékesítését is. s amint láttuk, megteremtik  

a regionális szinten messze legjelentôsebb gázbázi-

sú erômûparkunk versenyképességének elsôdleges 

feltételét.

9. ábra: A nem orosz irányú hazai gázimport kapacitás alakulása az FGsz által javasolt fejlesztések megvalósulása esetén, milliárd m3/év
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13. A fizikai kapacitások kiépítése szükséges, de 

nem elégséges feltétele a piaci gázárazás hazai 

térnyerésének. Ahhoz a hálózatokhoz, ezen belül  

a határkeresztezô kapacitásokhoz való hozzá-

férés szabályainak hazánkban és a hazai ellátás 

szempontjából meghatározó régiós országokban 

(elsôsorban Ausztria, Csehország, Horvátország, 

Németország, Olaszország szlovákia és szlové-

nia) úgy kell alakulniuk, hogy azok ne akadályozzák 

a hazai piacra történô szabad és diszkrimináció-

mentes gázszállítási szerzôdések megkötésének 

lehetôségét és ne tegyék lehetôvé a szabad szállí-

tási kapacitások „visszatartását”, stratégiai célzatú 

lekötését. 

*NO sK-Hu: nem épül meg a szlovák-magyar összekötô vezeték; NO HAG: a szlovák-magyar vezeték megépül, de nem készül el a jelenlegi HAG vezeték 

kapacitását megduplázó fejlesztés; pOLICY: a nem orosz beszállítás lehetôségét növelô minden rendszerirányítói fejlesztési javaslat elkészül

10. ábra: Nettó gázimport igény és nyugati importkapacitás forgatókönyvek*
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Jelen kiadvány az alábbi helyreigazításokat tartalmazza a Nemzeti  
Energiastratégiáról szóló 77/2011 (X. 14) OGY határozathoz képest:

13. oldal - Cím: „Lényegi megállapítások” HELYETT „Vezetôi összefoglaló”

16. oldal - „A közlekedés olajfüggôségének csökkentését szolgálja az elektromos (közúti 

és vasúti)- és hidrogénhajtás (közúti) arányának 14%-ra; az agroüzemanyag felhaszná-

lás 15%-ra növelése 2030-ra.” HELYETT „A közlekedés olajfüggôségének csökkentését 

szolgálja az elektromos (közúti és vasúti)- és hidrogénhajtás (közúti) arányának 9%-ra; az 

agroüzemanyag felhasználás 14%-ra növelése 2030-ra.” 

25. oldal - „A jelenleg hatályos irányelvek...” HELYETT  „A 2012. január 1-ig hatályos irány-

elvek...”

27. oldal - táblázat - „A Bizottság 2015-öt jelölte meg...” HELYETT „A Bizottság 2014-et 

jelölte meg...”

30. oldal - 3.4 Hazai helyzetkép alfejezeteinek számozása helyesbítésre került

31. oldal - „A megújuló energia részaránya a végsô energiafelhasználáson belül 6,6% volt 

2008-ban (7,3% 2010-ben),” HELYETT „A megújuló energia részaránya a végsô energiafel-

használáson belül 6,6% volt 2008-ban (az NCsT ütemterve szerint 2010-re 7,4%),”

33. oldal - „... a rendelkezésre álló teljesítmény értéke 8417,7 mW, amelybôl 3061,9 

mW szabályozható, 5350,8 mW nem szabályozható volt. A 9317 mW-ból 23 nagyerômû 

biztosított 7859,9 mW-ot,” HELYETT - „... a rendelkezésre álló teljesítmény értéke 

8412,7 mW, amelybôl 3061,9 mW szabályozható, 5350,8 mW nem szabályozható volt.  

A 9317 mW-ból 20 nagyerômû biztosított 7895,9 mW-ot,”

37. oldal - „részben ennek az eltolódásnak, részben a gázolaj üzemû jármûvek növekvô 

számának a vonzata, hogy 1992-hez képest jelentôsen, 332 millió literrôl 2009-re 1 696 

millió literre nôtt a gázolajfogyasztás. Gyakorlatilag ez adta a teljes üzemanyag fogyasz-

tás növekményt, mivel a benzin értékesítés 1 400 és 1 700 millió liter között ingadozott (3. 

táblázat).” HELYETT „részben ennek az eltolódásnak, részben a gázolaj üzemû jármûvek 

növekvô számának a vonzata, hogy 1992-hez képest jelentôsen, a teljes kiskereskedelmi 

fogyasztást jól reprezentáló magyar Ásványolaj szövetség (mÁsz) tagvállalatainak üzem-

anyag értékesítésén belül 332 millió literrôl 2009-re 1 696 millió literre nôtt a gázolajfogyasz-

tás. Gyakorlatilag ez adta a teljes kiskereskedelmi üzemanyag fogyasztás növekményt, mi-

vel a benzin értékesítés 1 400 és 1 700 millió liter között ingadozott (3. táblázat).”

37. oldal - „3. táblázat: magyarország üzemanyag fogyasztása, millió liter

Forrás: KsH” HELYETT „3. táblázat: magyarországi kiskereskedelmi üzemanyag értékesí-

tése a mÁsz tagvállalatai által, millió liter Forrás: mÁsz”
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