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●Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési technikák

területén megvalósuló K+F (olajextrakció olajpalából, olajhomokból, metánhidrát

feldolgozás) sebessége, valamint a legjelentősebb exportőr országok tartalékaira és

készleteire vonatkozó információk hiánya.

●Várható következmény: A bekövetkező olajhozam-csúcs elsősorban a közlekedési szektort

érinti, ahol struktúraváltásra kell felkészülni. A közúti közlekedésben a még szintén K+F

igényes elektromos hajtás és a hidrogén üzem a két új fő irány, míg tömegközlekedésben és

szállítmányozásban a vasút szerepe növekszik.

Olajhozam-csúcs szcenáriók

K+F – lehet bármi szerepe?
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● Az energiastratégia sikeres megvalósítása szempontjából: a megújuló energia

árcsökkentésére irányuló K+F, a fosszilis energiaforrások szén-dioxid

intenzitásának csökkentésére (CCS, tiszta szén-) irányuló K+F, valamint az 238U

alkalmazhatóságára irányuló K+F a prioritás. (Ez utóbbi elsősorban nemzetközi

szinten.)

A megújuló energiatermelés típusonkénti árváltozása 2030-ig 
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Földgáz szektor – piaci és hálózati  integráció Európával? 

● Integrált páneurópai energiapiac: 

A Bizottság 2015-öt jelölte meg céldátumként,

ezt követően már egyetlen tagállam piaca sem

működhet a többitől elszigetelve

Energiapolitikai cél, hogy az EU hangolja össze

a harmadik országokkal fennálló energiaügyi

kapcsolatait

El kell kerülni, hogy a piac egységesítés gáz

áremelkedést jelentsen Magyarország

számára:

-Egységes adózási rendszer kialakításával (a

magasabb árakért általában a magasabb adózási

kulcs a felelős)

- Egységes energiahatékonyság alapú árazási

rendszer bevezetésével
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A déli földgáz folyosó (Southern Gas Corridor), mint a forrás diverzifikáció biztosítéka, lehetővé teszi,

hogy a Testvériség vezetéken kívül más forrásból is érkezhessen földgáz a térségbe. Legfontosabb részei

a Nabucco és a Déli Áramlat vezeték, valamint az AGRI LNG kezdeményezés. Ehhez kapcsolódik az

észak-déli földgáz és olaj folyosó (North-South Interconnections) kiépítése, amihez az előzőeken kívül a

kétirányúsítandó Adria olajvezeték és a lengyel LNG kikötők tartoznak.

● Integrált páneurópai energia infrastruktúra: 
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Fenntartható, ha

 a villamos energiatermelés szén-dioxid 

intenzitása csökken, elsősorban megújuló 

energiatermelő és atomenergia kapacitások 

bővítésével

Versenyképes, ha

 Európai Unió belső piacához való csatlakozás 

előnyeit a hazai fogyasztók javára tudjuk 

fordítani

 a regionális infrastruktúra platform keretein 

belül fejlesztjük a hálózatot és használjuk a 

szomszédos országok tároló kapacitásait

Biztonságos, ha

 a rövid- és hosszú távú kockázatokat elemző 

telepítési terv szerint új kapacitások létesülnek 

(különös tekintettel az atomenergiára) 

Árampiaci verseny – hogyan tovább?
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* Szél- és napenergia esetén a bruttó névleges teljesítmény 20%-ával számoltunk az alacsony rendelkezésre állás miatt

Hazai erőművek bruttó 

teljesítményének 

változása, MW

Becsült beruházási 

igény, millió Ft

2010 2011-15 2016-20 2021-25 2026-30

Meglévő nagyerőművek 7 550 7 700 7 450 7 350 7 300

Ebből új fosszilis kapacitások 1 000 1 900

Ebből új nukleáris kapacitások 1 000 1 000

Kieső kapacitások 850 2 150 1 100 1 050

Hagyományos erőművek változása 150 -250 -100 -50

Meglévő megújuló erőművek * 550 700 900 1 250 1 600

Ebből új megújuló kapacitások 150 200 350 400

Meglévő egyéb kiserőművek 900 1 400 1 850 1 950 2 100

Meglévő erőművek összesen 9 000 9 800 10 200 10 550 11 000

2011-15 2016-20 2021-25 2026-30 2011-30

Fosszilis kapacitások 200 000 400 000 600 000

Nukleáris kapacitások 950 000 950 000 1 900 000

Megújuló kapacitások 300 000 350 000 450 000 450 000 1 550 000

Kiserőművek összesen 100 000 90 000 20 000 30 000 240 000

Összes szükséges beruházás 600 000 840 000 1 420 000 1 430 000 4 290 000

Árampiaci verseny – hogyan tovább?

A befektetői környezet kiszámíthatóságát és gyors ügymenetet biztosító 

intézményrendszert kell kialakítani, mert ennek hiánya a hosszú távú 

ellátásbiztonsághoz nélkülözhetetlen beruházások elmaradásához vezet. 
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1.EU közös energiapolitika részeként

– Ellátásbiztonság szempontjából kritikus

– Import forrásdiverzifikáció kulcsa

– 2015-től egységes belső piac

– Régiót érinti: Nabucco, Déli Áramlat, AGRI, Adria, 
illetve villamos energia hálózat 

2. Tranzit ország vízió

– Ütköző zóna

– Földgáz infrastruktúra – logisztikai központ

– Nettó exportőr – tárolási kapacitások jó használata

3. Bilaterális kapcsolatok

– Határkeresztező kapacitások:
földgáz: forrásdiverzifikáció, volt jugoszláv államok 
biztos ellátása, vezetékek kétirányúsítása
villamos energia: hálózati pufferkapacitás növelése 
– tárolás a szomszéd államok segítségével

Eredmény: piaci stabilizáció

Előfeltétel: szoros politikai együttműködés

Regionális piacintegráció – költségek és hasznok


