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AZ ÚJ NEMZETI ENERGIASTRATÉGIA ÉRTÉKELÉSE
REKK vélemény az Energiastratégiáról

A 2020. januárjában megjelent új Nemzeti Energiastratégia és kapcsolódó akciótervei felvázolják a hazai klíma- és energiaszektor jövőjét 2030-ig, kitekintéssel 2040-ig. Az Energiastratégia a „tiszta, okos és megfizethető” energiaellátást ígér, fő célkitűzései pedig a fogyasztók középpontba helyezése, az ellátásbiztonság megerősítése, az energiaszektor klímabarát
átalakítása, valamint az energetikai innovációban lévő gazdaságfejlesztési lehetőségek kihasználása. A Világgazdaság napilap
felkérésére február 12. és április 22. között megjelent véleménycikkek formájában, hat tématerület köré csoportosítva értékeltük a stratégia fő irányvonalait, illetve, hogy a tervezett intézkedései megfelelőek-e a megfogalmazott jövőkép megvalósulásához.
Az Energiastratégiát a következő tématerületek mentén elemeztük:
V Földgáz-szektor
V Villamosenergia-szektor
V Távhő-szektor
V Dekarbonizáció
V Megújuló energiaforrások
V Energiahatékonyság
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FÖLDGÁZ-SZEKTOR
A létesítendő vezetékekkel
erősödhet az ország alkupozíciója

VILLAMOSENERGIA-SZEKTOR
Az importarány magában
nem az ellátásbiztonság fokmérője

Az Energiastratégia a Nemzeti Energia- és Klímatervvel
összhangban leszögezi, hogy a dekarbonizációs célok elérése érdekében csökkennie kell Magyarország gázfogyasztásának. Ez kiválóan illeszkedik ahhoz a korábbi stratégiákban is hangsúlyozott célhoz, hogy az ellátásbiztonság
növelése érdekében csökkenteni kell az egyirányú orosz
földgázimport-kitettségünket. Figyelemre méltó, hogy a
gázkereslet mérséklésének nagy részét a lakossági gázkereslet jelentős csökkenésétől várjuk: a ma közel hárommilliárd köbméteres lakossági fogyasztás kétharmadát
spórolnánk meg hosszabb távon az anyagban szereplő
épületenergetikai korszerűsítéssel, valamint a földgáztüzelésről távhő- vagy hőszivattyú-alapú fűtésre való átállással.

Az Energiastratégia a jelenlegi állapotokhoz képest fontos,
progresszív átalakításokat vázol fel a hazai erőművi szektorban. 2040-re egy klímabarát, nap- és atomenergia által
dominált villamosenergia-piac képe rajzolódik ki, amelyben
a fosszilis villamosenergia-termelés aránya mindössze 10
százalék. Kiemelt célként fogalmazza meg az ellátásbiztonságot, amelyet részben a nettó villamosenergia-import arányával mér. Ám az importarány önmagában nem az
ellátásbiztonság fokmérője, sokkal inkább a hazai erőművek
versenyképességét jellemzi; ellátásbiztonsági mutatóként
való alkalmazása erősen félrevezető lehet.

Pozitív az a szabályozói hozzáállás is, amely a szomszédos
országokkal már most is rendkívül jól összekapcsolt magyarországi gázhálózat további vezetékrendszer-beruházásait csak piaci alapon (tehát a magyar fogyasztók által
fizetett tarifában nem érvényesítve) támogatja. Az új vezetékekkel tovább erősödhet Magyarország alkupozíciója, és
több alternatív gázforráshoz férhetne hozzá. További pozitív elem a magyar és a szomszédos gázpiacok összekapcsolásának szándéka, ugyanis a belső tarifák eltörlése révén
kialakult nagyobb piacon több gázforrás érhető el, hatékonyabb kereskedelmet, nagyobb piaci likviditást biztosítva a
kereskedőknek.
Ugyanakkor a megvalósítás még sok tisztázandó kérdést
vet fel, a piac-összekapcsolás Európában eddig csak a más
területeken is szorosan együttműködő balti régióban sikerült. A stratégia véleményünk szerint fontos hiányzó eleme,
hogy nem reflektál arra a kérdésre, várhatóan hogyan alakul
a kapcsolat az új infrastruktúrának és piac-összekapcsolásnak köszönhetően egyre inkább versenyzői nagykereskedelmi piac és a szabályozott lakossági piac között: a
nagykereskedelmi piacokon elért előnyök és a csökkenő
gázkereslet hatása várhatóan hogyan hat a lakossági árakra
(a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartásán túl). Az
energiastratégiában alternatívaként ötletszinten felbukkannak támogatandó innovatív új projektek (hidrogén szállítása, biogáz helyi hasznosítása), amelyek azonban inkább
csak illusztrálni hivatottak a stratégia új technológiákra való
nyitottságát.

Az erőművi forgatókönyvek kiválasztásánál a stratégia csak
felszínesen foglalkozik olyan alternatívákkal, amelyekben
késik vagy nem épül meg Paks II. (például a Paksi Atomerőmű üzemidejének esetleges hosszabbítása miatt), és a
vizsgált forgatókönyvek értékelésénél nem veszi figyelembe
Paks II. beruházási költségét. A dokumentum a Mátrai Erőmű fiatalabb lignites blokkjainak (stratégiai) tartalékba helyezését irányozza elő. Egy lignites erőmű esetében a
(stratégiai) tartalékba helyezés erősen kérdőjeles, ugyanis
ez a lignitbánya működtethetőségének folyamatos fenntartását igényli, ami költséges. Emellett – a múltbeli tapasztalatok szerint – a lignites blokkok rendelkezésre állása
szélsőséges időjárási viszonyok esetén kérdéses lehet.
Szintén problémásnak gondoljuk a Mátrai Erőmű helyére
tervezett gázos erőműnek a stratégiában említett építési
tervét, ugyanis egy ilyen kormányzati szándék által vezérelt
beruházás kiszorító hatással lehet más, piaci alapon tervezett beruházásokra. Végezetül nem értünk egyet a kormány
tervével a szélenergia jövőjét illetően: a stratégia továbbra
is kizárja a szélenergia használatát az ország természeti
adottságai, valamint az erőművek tájképromboló jellege
miatt. Értékelésünk szerint piaci körülmények között (a Metár-tenderek keretében), és nem adminisztratív eszközökkel
kell a befektetőknek eldönteniük, hogy a szél- vagy a napenergiában látnak-e nagyobb potenciált.
Mindezen felül számos olyan innovatív technológia, piaci
megközelítés bevezetését és kapcsolódó szabályozási környezetük kialakítását ígéri a stratégia, mint a keresletoldali
válasz, az energiatárolás vagy az energiaközösségek. A
stratégia pozitív eleme, hogy demonstrálja ezen innovatív
területek fontosságát, a kijelölésükön túl azonban a megvalósításuk módjáról és ütemezéséről nem ad átfogó képet.
Szintén kérdéses, hogy az új technológiák implementációját
és a vonatkozó hálózatfejlesztések költségét milyen fogyasztói szegmensek, milyen arányban fedezik.
Érdekes fejlemény, hogy bár a stratégia célkitűzéseinek továbbra is központi eleme a lakossági fogyasztók rezsikiadásainak alacsonyan tartása a villamosenergia-piacon (is), de
kiemeli, hogy ennek szolgáltatást fedező módon kell történnie. A háttéranyag megkülönböztet rászoruló fogyasztókat is, valamint egy új végfelhasználói díjrendszer kialakítását látja szükségesnek. Véleményünk szerint a stratégia
ebből a szempontból egyértelműen elszakad a rezsicsökkentés fémjelezte végfogyasztói piacfelfogástól.
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TÁVHŐ
Magasra tették a lécet:
ambíciózus elképzelések a szektor zöldítésére

DEKARBONIZÁCIÓ
A Mátrai Erőművet
csak egyszer lehet bezárni

A Nemzeti Energiastratégiában (NES) kitűzött cél, hogy a
földgáz részarányát 50 százalékra csökkentsék. Ez a megújuló energiaforrásokra alapozott távhőtermelés jelentős
növelését feltételezi, amit a NES a Zöldtávhő program végrehajtásával kíván megvalósítani. Ez azért is üdvözlendő cél,
mert az áramszektorban tapasztaltnál számottevően olcsóbban járulhat hozzá a megújulócélok eléréséhez, és az
úgynevezett hatékony távhőtermelés megteremtésére vonatkozó uniós kötelezettség kielégítéséhez.

Az Energiastratégia külön fejezetet szentel a dekarbonizációnak. A dokumentum 2030-ra országosan 40 százalékos
ÜHG-emissziócsökkentést tervez 1990-es bázison, ami
2030-ra 56,2 millió tonnás plafont jelent szén-dioxidegyenértékben. A 2017-es országos összkibocsátás 63,8
millió tonna volt, tehát az energiastratégia országosan 7,6
millió tonna csökkentéssel számol.

Az említett cél elérése érdekében a NES a távhőár-szabályozás reformját, vagyis kiszámíthatóbbá és beruházásösztönzővé tételét rendelte hozzá a programhoz, ami valóban
elengedhetetlen, és mindenféle támogatásnál sürgetőbb
feltétele a megújulóberuházások elindításának. Ennek hiányában a beruházási támogatások eredményessége jócskán
elmarad a lehetőségektől. Ez a távhőár-támogatási kassza
rövid távú mérséklésére és a beruházók által realizálható
megtérülés kontrolljára fókuszáló árszabályozással szemben
gyakorlatiasabb, a célkitűzések eléréséhez igazodó, a
hosszú távú hasznokra koncentráló rendszert igényel.
A megújulós célok elérését a kapcsolt támogatás „esetlegesen tervezett” bevezetése jelentősen megnehezítheti: bár
a kapcsolt gázmotorok termelésének felfutása egyik oldalról hathatós eszköze lehet az úgynevezett hatékony (legalább 50 százalékban megújuló és kapcsolt alapon történő)
távhőtermelés megteremtésének, valamint a villamosenergia-rendszer rugalmassága megőrzésének, a másik oldalról
viszont drágítja és akadályozza a megújuló alapú távhőtermelő beruházások megvalósítását, veszélyeztetve a megújuló- és a földgáz-visszaszorítási célok elérését.
További nehézséget okozhat a fejlesztésekhez szükséges
megújuló energiaforrások elérhetősége. A NES-ben favorizált geotermikus hőforrások és települési hulladékok távhőrendszerekben történő gyakorlati hasznosítása előtt még
számos lebontandó korlát magasodik. A biomassza-fűtőműveket minden korábbi elemzés az egyik legpotensebb
(technikailag és gazdasági szempontból is versenyképes)
megújuló távhőtermelési technológiaként jellemezte, amelyet egy 50 százalékos megújuló-célkitűzés nem nélkülözhet. A NES azonban a hazai biomassza-felhasználás
fenntarthatóságával kapcsolatos aggodalmak miatt csak az
egyéb karbonsemlegesnek tekintett technológiákban rejlő
potenciálok kihasználása után javasolja a biomassza-alapú
távhőtermelés növelését. Az óvatosság indokolt, de a megújulócélok elérése az egyébként is tétova biomassza-fejlesztések további elbizonytalanításával kérdésessé válhat.
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Az Energiastratégia öt kiemelt dekarbonizációs stratégiai
célt fogalmaz meg: a nukleáris kapacitások fenntartását, a
lignitalapú áramtermelés kiváltását, a megújulóenergia-termelés növelését, az energiahatékonyság javítását és a közlekedés zöldítését, de egyikhez sem rendel külön explicit
emissziós célokat. Így csak becsülni tudjuk a stratégiai területeken tervezett dekarbonizáció nagyságát. A lignitalapú
áramtermelésből eredő ÜHG-emisszió 2014 és 2018 között
évente átlagosan 6,1 millió tonna volt. Vagyis az energiastratégia által 2030-ra megcélzott dekarbonizáció 80 százaléka a Mátrai Erőmű lignitblokkjainak leállásából adódik.
Nem effektív dekarbonizáció sem a nukleáris kapacitások
fenntartása, sem az az energiahatékonysági célkitűzés,
hogy az ország energiafelhasználása 2030-ban sem haladja
majd meg a 2005-ös értéket. Ezek, habár fontos intézkedések, csak a karbonintenzív fejlődés elkerülését célozzák, és
nem a meglévő karbonemissziók felszámolását. Miért fontos
ez a különbség? Az EU klímatörvény-tervezete felhatalmazza a bizottságot, hogy 2020 szeptemberére új, rövid távú
célokat tűzzön ki a tagállamok számára, és azokat ötévente
vizsgálja felül. A tagállamok pedig csak minősített többséggel tudnák megakadályozni, hogy ezek a rövid távú célok kötelezővé váljanak, ehhez a tagállamok több mint fele
és az EU népességének több mint 65 százaléka szükséges.
Vagyis a 2030-as uniós célok szigorítása várható. Ha a
mostani 40 százalékos csökkentési cél 50-55 százalékra
szigorodna, az a most tervezett 7,6 millió tonna helyett 17-21
millió tonna emissziócsökkentési kötelezettséget jelentene
Magyarország számára. A Mátrai Erőművet pedig csak egyszer lehet bezárni.
Egy ilyen léptékű szigorítás esetén már nagyon fontossá
válik, hogy mennyit várhatunk a közlekedés elektrifikációjától a szektor várható további bővülése mellett, és mennyit
az ipari termelés dekarbonizációjától. Ezeken felül a kormányzatnak jóval intenzívebben kell ösztönöznie a végfelhasználói energiahatékonyságot, és különösen nehéz
feladat lesz a háztartási fűtés radikális dekarbonizációja. Az
energiaszolgáltatói kötelezési rendszer csak korlátozottan
lehet eredményes az energiaszegénységgel küzdő háztartások körében. Az energiaszegénység és a dekarbonizáció
együttes kezelése klasszikus állami feladat, és nagyon hiányzik a mostani energiastratégiából.
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MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK
Fontosak a hálózati,
rendszerintegrációs kérdések

ENERGIAHATÉKONYSÁG
Nem vezethető be könnyen
a kötelezési rendszer

Az Energiastratégia egyik leghangsúlyosabb területe a
megújuló energia. A stratégia nemcsak 2030-ra, hanem
egy-két területen 2040-re is markáns, számszerűsített, ambiciózus célkitűzéseket fogalmaz meg mindhárom érintett
ágazatra: a villamosenergia- és a hőszektorra, valamint a
közlekedésre is. 2030-ra a közlekedésben a 2017-es megújulóenergia-részarány dupláját (16,9 százalék), a villamos
energia terén csaknem háromszorosát (21,3 százalék) kívánja elérni, a fűtés-hűtés részaránya pedig majdnem 10
százalékponttal lenne magasabb a 2017-es értéknél (28,7
százalék). Ezen célok elérésével egy jóval kiegyensúlyozottabb megújulóenergia-mixet érnénk el a jelenlegi fűtéshűtés-túlsúlyos részarány helyett. Ebben a szektorban a
felhasználás ráadásul túlzottan koncentrálódik a háztartási
biomassza felhasználására, ami több negatív hatással jár:
alacsony energetikai hatékonysággal, magasabb légszennyezéssel és a szemét együtt égetésével.

Az EU energiahatékonysági célkitűzése nem véletlenül tartozik a nehéz házi feladatok közé, hiszen a gazdasági növekedési ciklusok nagyban befolyásolják az energiafogyasztást, s a közlekedési szektor erőteljesen emelkedő
fogyasztási trendje is hat rá. Itthon a rezsicsökkentés egy
további akadályozó tényező, hiszen az alacsonyan tartott
energiaárak kevésbé ösztönzik az energiahatékonysági beruházások megvalósítását. Emiatt nem véletlen, hogy az
Energiastratégia egy „erős”, de nem könnyen megvalósítható eszköz, a kötelezettségi rendszer bevezetését írja elő.
Az EU-ban 15 tagország már alkalmazza ezt az eszközt,
azonban nem mindenhol hozta a várt eredményt, egyes régebbi kötelezettségi rendszerek pedig már több reformon is
túl vannak. Jellemzően ott indultak zökkenőmentesen, ahol
vagy létezett önkéntes előzményük, vagy hosszabb bevezető szakasszal és fokozatosan valósították meg őket.

Mindezen célok eléréséhez a stratégia konkrét eszközrendszert is rendel, a villamosenergia-szektorban az első pilotaukciót éppen lezáró Metár-rendszer lesz a fejlődés
motorja, amelynek fő kedvezményezettjei a fotovoltaikus
(PV) kapacitások. Az első tender ígéretes árcsökkenést
eredményezett, ám ahhoz, hogy ez a pozitív tendencia
folytatódjon, előremutató lépéseket kell tenni a hálózati
csatlakozások és a kiegyenlítő energia szabályozásának a
területén. Az 1100 megawattos PV-kapacitás a tervek szerint 2030-ra a 7700 megawattot, 2040-re pedig a 13 300
megawattot is elérheti. Emellett akár 200 ezer háztartás is
építhet PV-kiserőművet, azaz a lakosság is aktív szereplője
lehet a naperőművi felfutásnak. A fűtés-hűtés terén a stratégia főként a távhőrendszer megújuló energián alapuló
termelésének bővítésében lát növekedési lehetőséget, leginkább biomasszára alapozva; ez utóbbi felfutásában az árszabályozás felülvizsgálata lenne az egyik fő mozgatórugó.
A közlekedés terén a bekeverési arány növelését és a megújuló áramon alapuló mobilitás előretörését tartalmazza az
anyag. A stratégia nagy hangsúlyt fektet a megújuló energia célszámainak meghatározásakor a költséghatékonyságra, de várhatóan így is két és félszeresére kell növelni az 50
milliárd forintos éves támogatási igényt a 21 százalékos cél
teljesítéséhez, a hálózatfejlesztési költségek nélkül.
A stratégiában a megújuló energia területén is sok kérdésdilemma merül fel. Ezek közül talán a tervezett biomassszafelhasználás fenntarthatósága és a PV-kapacitások elterjedésének hálózati, rendszerintegrációs hatásai a legfontosabbak. Az utóbbinál mintegy 500 milliárd forintosra
becsüli a stratégia a hálózatfejlesztési költségeket, erre vonatkozóan azonban további részleteket nem ismerhetünk
meg az anyagból. A szélenergia-beruházásokat továbbra is
mellőzi, annak ellenére, hogy akár a jelenlegi kapacitások
felújítása, akár újabb kapacitások építése költséghatékony
megoldást nyújtana a hazai villamosenergia-rendszer megújuló energián alapuló fejlesztéseire.
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Kulcskérdés a rendszer működésében, hogy kik lesznek a
kötelezettek, és mennyire erőteljes célkitűzésekkel szembesülnek. Maga a stratégia kevés támpontot ad a bevezetés
részleteibe, az anyagból arra lehet következtetni, hogy a
kötelezett felek valószínűleg vagy az energiaelosztók, vagy
az energiaértékesítők lesznek, és a stratégiában vállalt hét
petajoule-os éves csökkentés fele körüli érték elérése a kitűzött cél. Ez egy viszonylag magas érték, ami fokozatos
bevezetést indokol. A kötelezett fél kijelölését illetően is
nagy viták várhatók. Az amúgy is jócskán megadóztatott
energiacégek részéről erőteljes ellenállás várható a rendszer
bevezetéséhez fűződően, hiszen a költségek nagy részét
vélhetően ők fogják állni. A nemzetközi tapasztalat szerint
akár a teljes költség harmadát is a kötelezett felek viselik,
emiatt fontos lenne, hogy lehetőleg minél szélesebb kört
fedjen le a kötelezetti kör.
A REKK modellezési számításai szerint a legnagyobb energiahatékonysági potenciál a lakossági épületenergetikában
van, érdemes ezt is a rendszer kiemelt célterületévé tenni.
Annál is inkább, mivel a stratégia – szakítva a korábbi gyakorlattal – nem irányít külön költségvetési és EU-s pénzeket
erre a területre az operatív programokon keresztül. Egy további, kapcsolódó hátulütőjük lehet a kötelezettségi rendszereknek, hogy kevésbé ösztönöznek az épületek
mélyfelújítására. A koronavírus-járvány valószínűleg nagyban hozzájárul a 2020-as energiahatékonysági cél eléréséhez az energiafogyasztás drasztikus csökkenésén keresztül,
de ez várhatóan csak rövid távú hatás lesz. A 2030-ig terjedő periódusra kitűzött stratégiai cél eléréséhez (ami a végső energiafelhasználás 2005-ös szinten tartása, 785
petajoule) valós és addicionális energiahatékonysági intézkedések és megoldások kellenek, amelyeket egy kötelezettségi rendszer akkor tud költséghatékonyan megvalósítani, ha a kötelezettek a rendszer kialakításában is aktívan
közreműködhetnek.
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