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Fókusz

• Energia és környezet kapcsolata.

• Fenntartható fejlődés és energia, fenntartható 
energiagazdálkodás.

• Megújuló energiák.



Megújuló energiák

• A téma hangsúlyosan jelen van a közbeszédben.

• Megítélése korántsem egységes, szélsőségesen 
eltérő vélemények, közöttük súlyos tévhitek  és 
egyértelmű lobbi vélemények jelennek meg.
A megújuló energiák miatt drága a magyar villany és 

versenyképtelen a gazdaság.

Magyarország nem engedheti meg…

A megújuló energiák fokozottabb felhasználása a 
magyar gazdaság kitörési pontja lehet.

A bioenergia a vidékfejlesztés egyik leghatékonyabb 
eszköze.

Józan és felelős álláspontra van szükség.



A megújuló energiafelhasználás 
melletti érvek

A. Éghajlatvédelem
 A nemzetközi kötelezettségek (UNFCCC).

 Az EU tagországként a „Klíma és Energia” csomagból 
következő kötelezettségeink.

 Saját érdekünkből adódó hazai célok.

B. Erőforrás-gazdálkodás

C. Gazdaságfejlesztés



A politika előtt álló kihívások (1)

• Felmérni a megújuló energia felhasználás 
környezetét (nemzetközi és EU klímapolitika, 
erőforrások kimerülése) és annak várható 
fejlődését.

 Mennyire lesz szigorú az EU?

 Lesz-e előrehaladás Cancun-ban? Tud-e a 
klímavédelemből Magyarország üzletet csinálni?

 Tényleg lesz-e olajcsúcs 2020. előtt?



A politika előtt álló kihívások (2)

• Meghatározni a helyes célokat (pl. a bruttó 
végső energiafelhasználás %-ában) és a célok 
eléréséhez vezető optimális utat és ütemet.

 A korai időszakban intenzív kibocsátáscsökkentést
tartalmazó pálya hosszabb időtávban előnyösebb.

 Késői cselekvés esetén a lemaradás behozása 
sokba kerülhet.



A politika előtt álló kihívások (3)

• Meghatározni (több időtávon) az arányokat:

a. végfelhasználási területekre (hő, villany, 
motorhajtóanyag) és

b. technológiákra.

• Legkisebb társadalmi költségű arányok és 
technológiák. Kivétel: a perspektivikus 
technológiákra (exportlehetőség) érdemes 
lehet többet költeni.



Befektetés a jövőbe

• Ha keveset fektetünk be, lemaradunk.

• Ha túl sokat, akkor elvérzünk.

• A helyes politika:

A. Részt venni a nemzetközi tárgyalásokon, ott 
súlyunknak megfelelő vállalásokat tenni és 
azokat korrekt módon végrehajtani.

B. A végrehajtásnál a legkisebb társadalmi 
költséggel (legnagyobb társadalmi haszonnal) 
járó stratégiákat alkalmazni.



A megújulók társadalmi költsége

1. Közvetlen támogatási igény (beruházási és 
normatív támogatás).

2. Közvetlen externáliák (kiszabályozási költség, 
földhasználat, adók és járulékok stb.).

3. Közvetett externáliák (gazdaságélénkítés, 
importkiváltás, hazai ipar helyzetbe hozása, 
környezeti hatások).



Sok politikai dokumentum foglalkozott a 
megújulókkal, de az előrehaladás nem megfelelő

• Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, a 
Magyar Köztársaság Kormánya, 2007. június

• Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági 
Terve, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 
2008. február 

• Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, Országgyűlés, 
2008. március

• Határozat a 2008-2020 közötti időszakra 
vonatkozó energiapolitikáról, Országgyűlés, 2008. 
április.



A Bizottság által elvégzett munka

• Tervszámok 2020-ra, 30-ra és 50-re.

• Az egyes technológiák értékelése.

• Tézisek.

• Javaslatok a megvalósítási eszközrendszerre.



13% 2020-ra

• Magyarország sajnos gazdaságosan kihasznál-
ható megújuló energiaforrásokban is szegény.

• A cél teljesítése rendkívüli erőfeszítéseket 
kíván és reálisan csak a hatékonyabb (kisebb 
energiaigényű) gazdaságfejlődési változatban 
lehetséges.

• A 2020-as célok teljesítéséhez azonnali 
cselekvésre van szükség.



Hő/villany arány

• Tekintettel arra, hogy az EU cél a végső 
energiafogyasztásra vonatkozik, célszerű a hő-
villany arányt maximalizálni.

• Ugyanakkor a megújuló hőfelhasználásnak
műszaki, piaci, környezetvédelmi és 
gazdaságossági korlátai vannak.

• 5-10 PJ/év-nél nagyobb növekedést várni a 
megújuló hőtermelésben irreális.

• Célszámok kiadása előtt hatástanulmányokat 
kellene csinálni:
– szcenárió fejlesztés és
– alternatíva elemzés.



A megújuló alapú hő esete

• Megújuló hő = hőszivattyú, nap, biomassza.

• Hőszivattyú és aktív szolár: intenzív támogatás mellett 
megvalósítható.

• Passzív szolár: új építéseknél a legjobb stratégia lehet.

• Biomassza = háztartási „vegyeskazán”, távfűtés, 
falufűtés.

• Vegyeskazán: az új alkalmazások lehetősége 
korlátozott, levegőminőségi problémák.

• Távfűtés: a 2020-ra 15 PJ/év-es piacon max. 3-4 PJ/év 
lehet biomassza alapú.

• Falufűtés: a kis hősűrűség miatt finanszírozhatatlan. 
Gáz 10 eFt/kW. Vegyeskazán: 30 eFt/kW. Falufűtés: 500 
eFt/kW. Kivétel: egyes faluközpont fűtések.



Kiinduló A) Normál (referencia) B) Kedvezőbb (hatékony)

2010 2020 2030 2050 2020 2030 2050

Összes, PJ
144,7 168 195 263 176 215 320

Összes, TWh
40,2 46,7 54,2 73,1 48,9 59,7 88,9

Megújulók
2,85 6,00 9,20 17,50 7,09 13,20 25,00

Biotermikus1
2,20 4,00 4,50 6,50 4,12 5,20 8,85

Primer2
0,65 1,70 3,85 8,80 1,85 6,45 12,65

Geotermikus 0,00 0,30 0,85 2,20 1,12 1,55 3,50

Biotermikus1
5,47% 8,57% 8,31% 8,90% 8,43% 8,71% 9,96%

Primer2
1,62% 3,64% 7,11% 12,05% 3,78% 10,80% 14,23%

Geotermikus 0,00% 0,64% 1,57% 3,01% 2,29% 2,60% 3,94%

Összes, %
7,09% 12,86% 16,98% 23,95% 14,50% 22,10% 28,13%

Forrás: Dr. Stróbl Alajos / NMCST
Megjegyzések: 1 – Biotermikus (szilárd, folyékony, gáznemű megújulók)

2 – Primer megújulók (szél, nap, víz), 100%-os hatásfokúak

Megújulók a végső villamosenergia-fogyasztásból, TWó/év
1 TWó villany ~ 1 millió tonna szilárd biomassza (kb. 35% nedv. tart.)



Kiinduló A) Normál (referencia) B) Kedvezőbb (hatékony)

2010 2020 2030 2050 2020 2030 2050

Összes hő, PJ 447 461 480 510 437 435 433

Megújulók 38,2 48,1 61,2 82,4 59,3 78,2 98,3

Biotermia1
31,0 36,6 43,1 48,6 41,7 47,8 51,1

Geotermia 6,8 8,7 10,3 16,7 12,3 15,4 23,2

Szolártermia 0,2 1,5 5,0 10,2 2,8 9,6 15,3

Hőszivattyúk 0,2 1,3 2,8 6,9 2,5 5,4 8,7

Biotermia1
6,94% 7,94% 8,98% 9,53% 9,54% 10,99% 11,80%

Geotermia 1,52% 1,89% 2,15% 3,27% 2,81% 3,54% 5,36%

Szolártermia 0,04% 0,33% 1,04% 2,00% 0,64% 2,21% 3,53%

Hőszivattyúk 0,04% 0,28% 0,58% 1,35% 0,57% 1,24% 2,01%

Összesen 8,55% 10,43% 12,75% 16,16% 13,57% 17,98% 22,70%

Megújulók a hőfogyasztásból, PJ/év
1 PJ hő ~ 100 ezer tonna szilárd biomassza (kb. 35% nedv. tart.)

Forrás: Dr. Stróbl Alajos / NMCST
Megjegyzések: 1 – Biotermikus (szilárd, folyékony, gáznemű megújulók)



Szél

• Bár Magyarországon kisebb a szélsebesség, mint 
a „szeles” országokban, a szélenergiának is fontos 
szerepe van.

• A szél versenyképességének megítélésénél a 
kiszabályozás lehetőségeit és költségeit is 
számításba kell venni.

• A szélenergia nagyobb arányú integrálása a 
magyar (vízenergia kapacitások nélküli, nagy 
atomenergia kapacitással rendelkező) villamos 
rendszerben átfogó intézkedéseket kíván.
– Gázos kapacitások bevonása a szabályozásba.
– Határkeresztező kapacitások bővítése.
– A fogyasztók bevonása a szabályozásba.
– Távlatilag: vegyi tárolás.



Nap

• A termikus megoldások jelentős elterjesztése 
lenne célszerű.

• A villanytermelés jelentősége az előállított 
áram önköltségének csökkenésével 
növekedhet.

• Az exportpiacokon való szereplés érdekében 
lehet ma érdemes szoláris villanytermelésre 
áldozni.



Földhő

• A magyarországi geológiai viszonyok között a 
geotermikus energia elsősorban hőtermelésre 
használható fel.

• A villamosenergia-termelés megvalósítható-
ságára még nincs bizonyíték.

• Az ipar az állami támogatások fokozását várja. 



Vízenergia

vízlépcső
kiépítési 

vízhozam m3/sec

beépített 

teljesítmény MW

átlagos 

energiatermelés 

GWh/év

Nagymaros

(Duna)

3000 170 1025

Csongrád (Tisza) 400 18 80

Adony (Duna) 3000 150 775

Benk (Tisza) 400 14 55

Vásárosnamény

(Tisza)

400 18 90

Bár adottságaink kedvezőtlenek, ezeket ki kell 
használni.



Biomassza

• Rövid és középtávon a legnagyobb jelentőségű 
megújuló energiaforrás.

• Kiemelkedő pozitív externális hatások.

• A magyar technológia beszállító ipar lehetősége 
itt a legnagyobb.

• A biomassza energetikai célú felhasználhatóságát 
egy agrárenergetikai program növelheti, és az 
élelmiszerárak növekedése mérsékelheti.

• A kívánatos mennyiségű biomassza csak egy 
bioerőművi program mellett hasznosítható.



Bioerőművek

• Menetrendtartó kapacitások.

• Képesek gyengébb minőségű és hulladék 
típusú anyagok környezetkímélő módon 
történő hasznosítására.

• A rendszer szintű optimumot a kisebb 
teljesítményű, kis biomassza-szállítási 
távolságú, kapcsolt energiatermelést 
megvalósító, korszerű egységek jelentik.

• A szenes együtt-tüzelésnek is lehet szerepe.



A végrehajtás eszközei, hat terület (1)

1. A megújuló energiák elterjedését akadályozó 
tényezők felmérése
 Hiányzik a stratégiai szemlélet.

 Hiányzik az egyes kormányzati szervek, 
költségvetési szervezetek, érdekképviseletek stb. 
közötti koordináció.

 Hiányzik a szakértelem mind állami, mind 
felhasználói oldalon, nincsenek megbízható 
hatástanulmányok.

 Nincs a befektetőket idevonzó stabil környezet és 
nagy a bürökrácia.



A végrehajtás eszközei (2)

2. Tudatosság formálás
 Iskolák, civil szervezetek.

 Energiaszolgáltatók.

3. A politikák összehangolása
 energetika,

 gazdaság,

 környezetvédelem,

 mezőgazdaság,

 munkaügy,

 ellátásbiztonság.



A végrehajtás eszközei (3)

4. A zöldáram piac szabályozásának 
továbbfejlesztése

 A KÁT rendszer átalakítása.

 Az engedélyezési eljárások egyszerűsítése.

 A hálózathoz jutás feltételeinek barátságosabbá 
tétele.

5. Beruházás támogatási programok

6. Kutatás-fejlesztés



A Bizottság tézisei

1. Magyarország ambíciózus célokat tűzött ki a megújuló 
energiatermelés területén, melyekkel eleget tud tenni 
nemzetközi és EU-s kötelezettségvállalásainak, továb-
bá saját stratégiai céljainak. A kitűzött megújuló 
energia termelési arányok az energiahatékonyság 
egyidejű javítása mellett teljesíthetők. 

2. A megújulós célok teljesítéséhez szükséges megújuló 
potenciál Magyarországon rendelkezésre áll. 

3. Az energiahatékonysági és megújulós cselekvések 
egymáshoz viszonyított intenzitását, valamint a 
megújulókon belül az optimális energia mixet a 
társadalmi szintű költségek minimalizálása elve 
alapján kell kialakítani. 



4. A megújuló energia program kialakításánál kiemelt 
szempontként kell kezelni az általános társadalmi-
gazdasági prioritásoknak való megfelelést. Ezek közül 
a legfontosabb a munkahelyteremtés és a hazai 
beszállítói ipar versenypozíciójának javítása. 

5. A megújuló energiatermelési célok teljesítésére 
hatékony eszközrendszert kell bevezetni. A 2020-as és 
ezen belüli időarányos céloknak való megfelelés 
érdekében az eszközrendszer legfontosabb elemeit, 
pl. a megújuló energiatermelés szempontjait előtérbe 
helyező KÁT rendszert a legrövidebb időn belül 
alkalmazni kell. 


