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Az európai megújulóenergia-szabályozás leg-
közelebbi meghatározó mérföldköve 2020 lesz,
amikor kiderül , mely tagországok lesznek képesek
tel jesíteni megújulós vál lalásaikat, s melyek ma-
radnak el cél jaiktól . A kérdés több okból is nagyon
időszerű Magyarország számára is. Már csak 4 év
maradt 2020-ig, azaz a hiányzó megújulóenergia-
felhasználás növelésére meglehetősen szűk időke-
ret ál l rendelkezésre. Bár Magyarország eddig
tel jesítette a cselekvési tervében szereplő időszaki
célszámokat, elmondható, hogy az elkövetkező
években ennél erőtel jesebb növekedést kel l tel je-
sítenünk a kötelező 1 3%-os megújuló arány eléré-
séhez, ami jelentős kihívások elé ál lítja a hazai
energiaszektort. További kihívást jelent hazánk
számára, hogy a tagál lamok többségéhez hason-
lóan Magyarországnak is új megújuló áramter-
melési támogatási rendszert kel l kialakítania
201 7-től , az EU 201 4-es versenyjogi szabályozásá-
nak megfelelően. Ennek értelmében az admin-
isztratív módon meghatározott támogatási szintet
egy versenyeztetéses el járáson alapuló támogatási
rendszernek (zöld bizonyítvány, vagy aukción meg-
határozott prémium) kel l felváltania.

Az elmúlt tíz évben jelentősen növekedett a
megújulóenergia-felhasználása hazánkban. Míg
2005-ben a tel jes felhasználás 35 PJ körül alakult,
addig 201 4-ben meghaladta a 65 PJ-t, amely közel
1 0%-os megújulóenergia-felhasználást jelent.

Az EU 2020-as célkitűzésnek megfelelő módszer-
tanra épülő SHARE módszerrel határoztuk meg az
energiafogyasztásra jutó megújulóenergia felhasz-
nálásának arányát. A jobb összehasonlíthatóság
kedvéért az 1 . ábrán fekete vonal lal a bruttó, vég-
ső energiafelhasználást is jelöltük.

A grafikon jól i l lusztrál ja a megújulóenergia-
felhasználás növekedésének elmúlt évi trendjeit,
köztük a hőtermelés domináns részarányát a
megújulóenergia-felhasználásában. Bár ez utóbbi
részaránya folyamatosan csökken a vil lamos ener-
gia és a közlekedés megújuló alapú energiafel-
használása miatt, azonban jelenleg is 70% körüli
részesedéssel bír. A 1 0 évvel korábbi 30 PJ meg-
újulós hőfelhasználás az elmúlt 1 0 év alatt mintegy
50%-al növekedett. Ehhez hasonló növekedést
mutatott fel a megújuló alapú vil lamosenergia-ter-
melés, míg a közlekedésben a megújulóenergia-
felhasználása több mint megtízszereződött az
elmúlt évtizedben. Ez a dinamikus növekedés
azonban jelentősen lelassult az utolsó öt évben,
201 0 és 201 4 között mind a vil lamosenergia-, mind
a hőtermelés terén stagnált a megújulóenergia-
felhasználása, csak a közlekedési szektor ért el
1 3% körüli növekedést.

A hőtermelés terén a felhasználás ingadozásában
jelentős szerepe van az időjárásnak is, hidegebb
években a megújulóenergia-felhasználása is auto-
matikus növekedést mutat. A vil lamosenergia-ter-
melés terén a növekedés két legfőbb motorja a
szélerőművi kapacitások kiépítése volt (2004-201 1
között), i l l . a szilárd biomassza, szénnel történő
együttégetés megjelenése. Ez utóbbi esetében
azonban jelentős csökkenést figyelhetünk meg
201 0-et követően, hiszen a tevékenység termelési
kvótához kötött, aminek mennyiségét az Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hatá-
rozta meg, s 201 0-et követően az engedélyezett
mennyiség jelentősen csökkent.

1 . ábra Megújulóenergia-felhasználás alakulása 2005-201 4 között

a három fő szektorban, PJ
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A 2. ábrán három szektorra megbontva mutatjuk
be a megújulóenergia-felhasználás forrásszerke-
zetét a 2005 és 201 4-es évekre.

Az ábrák jól szemléltetik az elmúlt 1 0 év megúju-
lós forrásszerkezet változását a vizsgált szekto-
rokban. Ezek a változások főképp a közlekedési
és a vi l lamosenergia-szektorokban szembetűnő-
ek, a hőszektoron belül jelentős súlyponti át-
helyeződés nem történt még: a szi lárd biomassza
dominál ja a megújuló hőtermelést, több, mint
87% részaránnyal . A szi lárd biomassza 80%-os
aránya pedig jól mutatja, hogy a biomasszán
belül is az egyéni háztartási felhasználás dominál ,
hiszen a távhő szektor biomassza részesedése is
csak 7% a tel jes megújuló hőtermelésből . Ez a
magas részarány demonstrál ja , hogy a hazai
megújulóenergia-felhasználást a háztartási bio-
massza felhasználás dominál ja , több, mint 50%-
os részarányban. Érdekes módon ezt a felhasz-
nálást nem a támogatások, hanem a tűzifa ver-
senyképességének növekedése okozta (a gázár
jelentős növekedése miatt).

A közlekedésben már jóval jelentősebb változá-
sok történtek, a 201 4-es felhasználást már a bio-
dízel felhasználás dominál ja , ami követi a benzi-
nes dízel autók közötti technológiaváltást. A meg-
újuló vi l lamosenergia-felhasználás részarányának
növekedése egyelőre nem a vil lamos autók elter-
jedéséből származik, hanem az EU-s módszertan
változásából adódik.

A vi l lamosenergia-szektor esetében a szélenergia
és egyéb technológiák (pl . biogáz) megjelenése
jelentősen csökkentette a szi lárd biomassza
dominanciáját annak el lenére, hogy abszolút
értékben a szi lárd biomassza esetében is növe-
kedést figyelhettünk meg. Az is jól látható az
ábrán, hogy bár az utóbbi években gyors növeke-
dést értünk el a napenergia-kapacitások kiépíté-
sében, hozzájárulásuk a megújuló részarányhoz
egyelőre minimál is.

2.1 . ábra Megújulóenergia-felhasználás a közlekedési

szektorban, 2005 és 201 4, PJ

2.2. ábra Megújulóenergia-felhasználás a hőszektorban,

2005 és 201 4, PJ

2.3 ábra Megújulóenergia-felhasználás a villamosenergia-

szektorban, 2005 és 201 4, GWh
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A hazai közlekedési szektor ener-
giafelhasználása az elmúlt évtized
folyamán 2008-ban érte el csú-
csát, 201 PJ-t, majd – főként a
gazdasági válság hatására – 201 3-
ig 1 32 PJ-ra csökkent. 201 4-ben
újra növekedésnek indult, 1 49 PJ
éves fogyasztással . A már rendel-
kezésre ál ló 201 5-ös szál l ítási tel -
jesítmény adatok, valamint az
üzemanyag árak csökkenő ten-
denciája alapján valószínűsíthető,
hogy a tavalyi év adatai is növe-
kedő felhasználást jeleznek majd.
A következő ábra a közlekedési
ágazat energiafogyasztásának a-
lakulását mutatja 2004 és 201 4
között, energiahordozónkénti bon-
tásban. A válság okozta visszaesés mel lett fontos
tendenciaként rajzolódik ki a benzinfogyasztás
csökkenése, főként a gázolaj felhasználásának
növekedése mel lett: míg 2004-ben a gázolaj 52, a
benzin 39 százalékban részesedett a tel jes ener-
giafelhasználásból , 201 4-re a gázolajfogyasztás
aránya 64 százalékra nőtt, a benziné pedig 21
százalékra csökkent. A bioüzemanyagok (főként
bioetanol és biodízel) fogyasztása 0-ról 5 száza-
lékra, a vil lamos energia részesedése pedig 2-ről 3
százalékra emelkedett, miközben 201 1 -től már 1
százaléknyi földgázfelhasználással is számolni le-
het, főként a csővezetékes szál lításnak köszönhet-
ően.

Az Európai Unióban hasonlóan alakult a szektor
energiafelhasználásának alakulása, habár a 2004-

et követő felfutás egy évvel korábban, 2007-ben
torpant meg, és kevésbé, csupán 9,2 százalékkal
csökkent 201 3-ra a Magyarországon tapasztalt 34
százalékos visszaeséssel szemben. A gázolaj fel-
használási arányának folyamatos növekedése,
valamint a bioüzemanyagok kb. 4%-os térnyerése
az EU-s összértékeket tekintve ugyanúgy meg-
figyelhető (utóbbi főként a megújuló direktívában
előírt kötelező célszázaléknak köszönhetően).

A 201 4-ben felhasznált 1 49 PJ közel 90 százaléka a
közúti közlekedésben hasznosult 201 4-ben. Az en-
ergiafogyasztás megoszlása közlekedési áganként
minimális mértékben változott az elmúlt 1 0 év
során. A közúti és vasúti közlekedés részesedése
lényegében változatlan maradt 2004-hez képest, a
légi közlekedés részesedésének kb. 1 %-os csökken-

ését pedig a csővezetékes szállítás
felhasználási arányának hasonló
mértékű növekedése kísérte.

Az EU tel jes felhasználásának köz-
lekedési módozatok szerinti me-
goszlásában is csekély volt az
elmozdulás az elmúlt 1 0 évben.
Összességében változatlan, 82
százalékos volt a közúti közleke-
dés, 2 százalékos a vasúti közleke-
dés részesedése mind 2004-ben
mind 201 4-ben, a nemzetközi légi
szál lítás felhasználási aránya
pedig csekély mértékben, 1 1 -ről
1 3%-ra nőtt, főként a belvízi és a
csővezetékes energiafelhasználás
rovására.

2. ábra A közlekedési szektor energiafelhasználásának megoszlása közlekedési

módonként Magyarországon és az EU-ban, 201 4

1 . ábra A közlekedési szektor energiafelhasználásának alakulása

energiahordozók szerint, 2004-201 4
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A 3. ábra a szál l ítási tel jesítmény
mérőszámainak százalékos válto-
zását és az üzemanyagárak alak-
ulását mutatja 2004 és 201 4
között. A személygépkocsikkal
bonyolódó közlekedésre vonat-
kozóan igen kevés adat ál l ren-
delkezésre. Az Eurostat szerint
utas-ki lométer alapján 67,5 száz-
alékos részesedése volt 201 3-ban
a hazai személyszál l ításban, ami
jelentősnek tekinthető, de sajnos
az energiafelhasználás trendjére
vonatkozó információt nem talál-
tunk. A 3. ábra mindenesetre jól
szemlélteti , hogy az áru- és
személyszál l ítási tel jesítmények
alakulásában is kirajzolódik a 2008-201 3 között
tapasztalt visszaesés – a helyközi személyszál l ítás
átmeneti emelkedésést kivéve – valamint a 201 3-
at követő emelkedő trend, ami némi összefüggést
mutat az üzemanyag-árak alakulásával is.

A közlekedési módok energiafelhasználási jel lem-
zőit érzékelteti a 4. diagram. Mint látható, a vasúti
szál lítás összességében 6,2 PJ energiát használt fel
201 4-ben, melynek 65 százaléka vil lamos energia,
35 százaléka gázolaj volt. 2004-hez képest 5 száza-
lékos eltolódás figyelhető meg a vil lamos energia
javára, miközben a szilárd tüzelőanyagok korábbi,
3 százalékos aránya közel nul lára zsugorodott.

A hazai légiközlekedés 201 4-es felhasználása
minimál is volt 201 4-ben, a nemzetközi légi jármű-
vek pedig kizárólag kerozint fogyasztottak az el-
múlt évekhez hasonlóan, bár a 2008-as 1 1 ,3 PJ -os
értékhez képest jelentős fogyasztáscsökkenés
tapasztalható (7,1 PJ ). A belvízi közlekedésben fel-
használt energiamennyiség ugyan csekély, mind-
össze 0,25 PJ , viszont emelkedő tendenciát mutat,

a 2005-től közel ál landó szintű 0,04 PJ-os fel-
használás 201 2-től emelkedett a jelenlegi szintre.
A belvízi hajók kizárólag gázolaj ja l üzemelnek a
statisztikai adatok alapján. A csővezetékes szál l í-
tás nagyrészt gázszál l ítást jelent, és jel lemzően a
szál l ított földgáz szolgál a kompresszorok üzem-
anyagaként is. A 2004-ben még elhanyagolható
mértékű (közel 0 PJ ) energiaráfordítás 201 0-től
kezdődően 1 -2 PJ között mozgott.

A legjelentősebb közlekedési ágazat a közúti
közlekedés/szál l ítás. Míg 2004-ben még szinte
kizárólag LPG, benzin és gázolaj hajtotta a
járműveket, 201 4-re 5,9 százalékra nőtt a
megújuló üzemanyag és 0,05 százalékra az
elektromos áram felhasználási aránya, a földgáz
közel változatlan, 0,05 százalékos részesedése
mel lett. A bioüzemanyagok alkalmazása 2008
előtt nem volt számottevő, aránylag nagyobb
mennyiségben (6 PJ felett) 2008-tól jelennek meg
a statisztikákban, 201 4-ben 7,9 PJ volt a hozzá-
járulásuk. Az LPG felhasználás aránya körülbelül
1 százalékos volt az elmúlt 1 0 évben, a vi l lamos

energia hasznosítása pedig 0,06
PJ körül i . A benzin és a dízel üze-
manyagok között – ahogy koráb-
ban említettük – elmozdulás
tapasztalható a dízelolaj javára,
melynek részesedése a tel jes
közúti energiafelhasználásból
55,7 százalékról 69,5 százalékra
növekedett.

4. ábra Az egyes közlekedési ágak energiafelhasználása energiahordozó szerint, 201 4

3. ábra Szállítási teljesítmény mérőszámainak indexe (2004=1 00) és az üzemanyagárak

alakulása, 2004-201 4
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Az elmúlt évek során számos európai országban
bonyolítottak le il letve terveztek megújuló vil lamos
energiához kapcsolódó aukciókat. Az aukciók majd
minden esetben a megújulóenergia-termeléshez
kapcsolódó támogatások minél hatékonyabb al-
lokációját szolgálják. A támogatások típusa, a tá-
mogatott technológiák vagy az aukciós módszertan
között azonban jelentős különbségek adódhatnak.
A következőkben négy úttörő ország – Dánia, Hol-
landia, Franciaország és Németország – közelmúlt-
ban lefolytatott aukcióinak eredményeit foglaljuk
röviden össze.

Dánia európai összehasonlításban is rendkívül
ambiciózus megújuló célokat tűzött maga elé: 2020-
ra az áramtermelés 50%-át szeretnék szélenergiá-
ból fedezni, 2035-re pedig a teljes áram- és hőellá-
tást megújuló alapon tervezik megoldani. Ennek
köszönhetően már 2005 óta rendeznek szélener-
giához kapcsolódó aukciókat. A legutóbbi, 201 6 áp-
ril isában lefolytatott aukció a hatodik volt a sorban,
és az év hátralevő részében várhatóan még lesz
egy. Az első öt esetben (il letve az év végén esedékes
aukción is) tengeri szélerőművek telepítésére írták
ki az aukciót, és a teljes meghirdetett kapacitást egy
szereplőnek kellett megvalósítania, egy előre kijelölt
helyen. I lyen módon összesen 1 200 MW kapacitás-
hoz kapcsolódó támogatást osztottak ki. Az aukción
egy olyan garantált árra kell ajánlatot adni, amire az
állam kiegészíti a termelők által kapott kWh-nkénti
piaci bevételt, tehát egy prémium rendszerről be-
szélünk. A garantált árra vonatkozó igény 69
EUR/MWh és 1 41 EUR/MWh között mozgott, és a
támogatás nem fix időszakra, hanem megtermelt
energiamennyiségre korlátozódott (1 0 TWh illetve
20 TWh, mely jellemzően 1 2-1 5 évnyi termelést je-
lent). Az első aukción még több kritérium együttes
értékelése alapján választották ki a nyertest, míg a
későbbi aukciókon már csak az ár számított. Több
aukción is előzetes szempontok szerint szűrték a
projekteket.

Az ápril isi aukció különlegessége, hogy az eddigiek-
től eltérően úgynevezett nearshore, vagyis parthoz
közeli szélerőművekre vonatkozott a kiírás. Bár eb-
ben az esetben lehetőség volt a kapacitások több
különböző versenyző általi elnyerésére, a 6 lehetsé-
ges területen összesen 350 MW-nyi kapacitást meg-
hirdető aukciónak egyetlen nyertese akadt, két
további ajánlatadó mellett.

Szintén újdonság volt az ársapka alkalmazása: a 90
EUR/MWh-s értéknél azonban jóval alacsonyabb,
63,8 EUR/MWh-s ajánlattal lehetett csak nyerni. A
győztes a megadott hatból két területen, 1 70 il letve
1 80 MW-nyi kapacitást épít majd.

Az aukció eredményhirdetése után felmerült azon-
ban, hogy a dán kormány részben környezetvédel-
mi, részben pénzügyi okokra hivatkozva esetleg
mégsem támogatja a projekteket – a parthoz közeli
erőművek helyett a messze a tengerben elhelyez-
kedőek telepítését preferálják (klasszikus offshore
szélerőművek), a támogatásigény pedig a jóval az
ársapka alatti nyertes ajánlat ellenére is komoly
terhet jelent. Ennek egyik oka a korábbi előrejelzé-
sekhez képest jóval alacsonyabb nagykereskedelmi
áramár, ami a fent bemutatott prémiumrendszer
(vagyis az aukciókon meghatározott garantált ár és
a mindenkori nagykereskedelmi áramár közötti
különbség prémiumként történő kifizetése a nyer-
tes termelőknek) esetén jelentősen megnöveli a tá-
mogatási igényt az előzetes számításokhoz képest.

Az elmúlt néhány év során a dán példához hason-
lóan Hollandiában is kiemelt szerephez jutott az
offshore szélenergia-termelés. Az állam 2023-ra a
meglévő 1 000 MW mellé további 3500 MW ilyen
típusú kapacitás megépítését szeretné elősegíteni,
ezért 201 5-től kezdődően 5 évig évente 700 MW
kapacitáshoz kapcsolódó támogatásra ír ki aukciót.
Az első ilyen aukción az úgynevezett Borssele szél-
farm megépítésére lehetett ajánlatokat tenni (két
megjelölt területen, 350 + 350 MW kapacitással). A
dán rendszerhez hasonlóan itt is egy garantált árra
kellett ajánlatot adni, az állam ennek és a piaci
árnak a különbségeként adódó prémiumot fizeti
meg a termelőnek. A nyertes 72,70 EUR/MWh-s
ajánlattal tudott győzni, mely a dán nyertesekkel
összehasonlítva is relatív alacsonynak mondható. A
201 6-os offshore széltender folyamatban van, az
ajánlatokat szeptember végéig lehet megtenni.

Franciaországban szintén évek óta folyamatosan
szerveznek megújuló energiához kapcsolódó aukci-
ókat. A napelemek tekintetében külön tendereket
tartanak a 1 00-250 kW (ezen belül is tetőre sze-
relhető, vagy „rooftop” típusú rendszerek), i l letve
a 250 kW feletti kategóriában. Előbbiek esetén
201 2-ben, 201 4-ben, majd 201 6-ban tartottak
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több, összekapcsolódó aukciót. 201 4 óta az auk-
ciókon az ár mel lett a felszerelni kívánt panel kar-
bonlábnyoma is szerepet játszik a kiválasztásban.
Míg a 201 2- ben meghirdetett aukciókon kialak-
uló átlagárak 200 és 220 EUR/MWh között mozo-
gtak, addig a következő aukciósorozatban az
átlagárak már 1 53-1 68 EUR/MWh-ra csökkentek.

A 201 6-ban induló aukciók közül az elsőn (240
MW-ból 80 MW-ra kiírt) márciusban hirdettek
eredményt, a második (tavaszi) és harmadik
(nyári) aukció eredményei még nem hozzáférhe-
tőek. Az első aukción 349 db nyertes projekt 1 39
EUR/MWh-s hatósági tarifához jutott, ami azt
mutatja, hogy az igényelt támogatások továbbra
is csökkenő tendenciát mutatnak .

A német piac kétségkívül az egyik legmeghatáro-
zóbb a megújuló energia tekintetében. Ahogy erről
egy korábbi számunkban beszámoltunk, a 201 4-
ben kidolgozott földönálló (ground-mounted) PV
rendszerekre vonatkozó pilot aukciós projekt első
aukcióját 201 5 ápril isában tartották, és azóta
további 4 aukció zárult sikerrel. Az aukciókon 1 00
kW és 1 0 MW közötti kapacitásokkal lehet elindulni,
a dán és holland esethez hasonlóan a garantált árra
kell ajánlatot adni, amire a piaci árat az állam a
nyertes termelők esetén 20 éven át kiegészíti. A cél
a megújulók térnyerésének elősegítésén túl a meg-
felelő aukciós rendszer/szabályzat kidolgozása a
többi technológia számára is, a PV-k esetén nyert
tapasztalatok alapján.

Az első két aukción kialakuló garantált árak – 1 50-
1 50 MW-hoz kapcsolódóan – átlagosan 91 ,7

EUR/MWh-nak (ajánlati áras aukciók esetében) i l -
letve 84,9 EUR/MWh-nak (az egyenáras aukciók
esetében) adódtak. A harmadik, 201 5 végén
megtartott aukción 204 MW-ra vonatkozóan osz-
tottak ki támogatást, a szintén uniform price
algoritmust alkalmazó aukción a nyertesek által
megadott garantált ár tovább csökkent, 80
EUR/MWh-ra. Ahogy a második aukción, az
egyenáras aukció alkalmazásából fakadóan most
is akadtak extrém alacsony (9 EUR/MWh-s) aján-
latot adók, akik így biztosra mentek, a pontos tá-
mogatási szint meghatározásába azonban i ly
módon nem tudtak beleszólni . A negyedik, 201 6
ápri l isában lezárult aukción folytatódott a
csökkenő trend. A 1 28 MW-ról szóló aukció 74
EUR/MWh-s garantált árat eredményezett, össze-
sen 540 MW-ra vonatkozóan érkezett be érvé-
nyes ajánlat. A legutóbb megtartott, 201 6 au-
gusztusában befejeződött aukció sem lóg ki a
sorból : a várakozásnak megfelelően a kialakuló
garantált ár ismét az előző szint alatt maradt,
ezúttal 72,3 EUR/MWh-nak adódott a 1 30 MW-ot
lefedő aukción. Így kevesebb, mint másfél év alatt
összesen több mint 760 MW-ra sikerült az elmé-
letben leghatékonyabb módon, aukciók kereté-
ben kiosztani a támogatást. A német rendszerben
201 7 végéig további 450 MW-ra vonatkozó tá-
mogatást terveznek kiosztani , további négy auk-
ció keretében.

A következő táblázatban a fent bemutatott auk-
ciók eredményeit foglal juk össze. A prémium
támogatások esetén a kialakuló ár oszlopban a
garantált árat, a hatósági tarifa esetén pedig ez
utóbbit (vagyis magát a hatósági tarifát) tüntettük
fel .
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A naperőművi1 termelés az utóbbi
években jelentős növekedésnek
indult Európában, 201 4 év végére
már közel 90  000 MW-nyi kapaci-
tás épült ki az EU országaiban. Ez
a kapacitás már jelentős szerepet
játszik a vi l lamosenergia-árak ala-
kításában. Mivel a naperőművek
változó költsége szinte nul la, ezen
erőművek akkor termelnek, ha azt
az időjárási körülmények megen-
gedik. Ezért is fontos annak vizs-
gálata, hogy évente hány órát
tudnak üzemelni , i l letve azt mi-
lyen eloszlással , profi l la l teszik.

Az éves kihasználtság a napsüté-
ses órák számával függ össze,
amely délebbre haladva egyre növekszik. Az 1 .
ábra mutatja az Európai Bizottság becslését arról ,
hogy Európa különböző területein mekkora átla-
gos éves csúcskihasználási óraszámmal lehet
kalkulálni . Míg az északi országokban ez a szám
jel lemzően 600-800 óra/év körül alakul , azaz a
kihasználtság 7-9%-os, addig a mediterrán orszá-
gokban 1 500 órás kihasználtságot is el tudnak
érni. Magyarország esetében jel lemzően 1 1 00
órás csúcsórai kihasználtságot szoktak alapul
venni.

Az éves kihasználtság mel lett fontos megvizs-
gálni , hogy az egyes régiókban milyen a termelés
eloszlása. Az ENTSO-E órás bontásban publ ikál ja
az egyes európai országokra vonatkozóan a kü-
lönböző típusú erőművek aggregált termelését.
Habár minden ország publ ikál ja ezt, azonban ig-
en sok esetben vagy nem ál l rendelkezésre a
napenergia-termelésre adat, vagy ha igen, akkor
túlságosan sok adatpont hiányzik, így az nem
alkalmas az elemzések elvégzésére. Ez alapján
összesen nyolc európai országra tudtunk rész-
letes elemzést készíteni.

1 . ábra A naperőművi termelés éves kihasználtsága Európában, kWh/kWcsúcs2

2. ábra A naperőművi termelés havi eloszlása az éves átlagos órás termeléshez

viszonyítva, %

1 A cikkben a naperőművi termelés alatt értjük a fotovoltaikus (PV) termelés, illetve a termikus naperőművek (solar thermal) villamosenergia-termelését is.
2 A csúcskihasználási óraszám megegyezik az éves termelés és a kapacitás hányadosával.



9

REKK RES/EE HÍRLEVÉL | Q1 2016

Az összes vizsgált országban hasonló tenden-
ciákat láthatunk. Nem meglepő módon a legma-
gasabb havi termelés júl iusban jelentkezik, ekkor
a naperőművek termelése 40-60%-kal haladja
meg az éves átlagot. Ezzel szemben a tél i hóna-
pokban szignifikáns eltérés van a dél i országok és
a többi ország között. Míg az előbbi csoport ese-
tében a naperőművek termelése nem csökken az
éves átlagos termelés 60%-a alá, addig ez a
közép-európai országokban 20-30%-ra mérséklő-
dik.

A termelés napon belül i eloszlása szintén hason-
ló mintázattal bír, viszont a csúcsterhelések sok-
kal inkább széthúzódnak az időben, amely első-
sorban a kelet-nyugati távolságoknak köszön-
hető. Míg Görögországban 1 1 -1 2 óra körül éri el
a csúcsterhelés a maximumát, amely az átlagos
termelés háromszorosa, addig Portugál iában ez
1 4-1 5 óra között van. Ez a jelentős eltérés segít
abban, hogy a csúcsórák időben szétterül jenek,
így a vi l lamosenergia-piacon is tompítottan je-
lentkezik a csúcsórai termelés hatása. Spanyolor-
szág kivételével nagyon hasonló mintázatot
látunk: a csúcs az átlagos termelés 2,5-3-szorosa,
és ezt viszonylag meredeken éri el , majd szintén
egy meredek csökkenés következik az átlagos ki-
használtságban. Spanyolországban ugyanakkor
tompított a hatás, és még az éj jel i órákban is lát-
ható, hogy a napenergia-termelő létesítmények
vi l lamos energiát ál l ítanak elő. Ez annak köszön-
hető, hogy igen jelentős, több ezer MW-nyi a
termikus naperőművi kapacitás, amely nap-
közben kisebb kapacitáson üzemel , mivel ekkor a
termelt energia egy részét tárol ja , amelyet éjsza-
ka szabadít fel .

3. ábra A naperőművi termelés napon belüli eloszlása az éves átlagos órás termeléshez

viszonyítva, %

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15069.pdf
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Az EU megújuló energia irányelve (RED)1

egységes, 1 0%-os megújuló energia arány tel jesí-
tését írja elő a 2020-ra az EU tagországok közle-
kedési szektorában. A tagál lamok a megújuló
energia hasznosítási cselekvési terveik mega-
lkotásakor közlekedési cél ja ik elérését több mint
85%-ban a bioüzemanyagok felhasználásával –
azon belül is főként biodízel fogyasztásnöveléssel
– tervezték elérni . A biodízel iránti kereslet meg-
növekedése azonban a növényi olajok iránti igény
felfutását hozta magával , ami kimutatható hatást
gyakorolt a vi lág növényi olaj piacára. Az olaj irán-
ti kereslet több mint felét az EU-n kívül i területek-
ről importált pálmaolaj révén elégítették ki , ami -
főként a fej lődő országokban – új földterületek
termelésbe vonása révén értékes ökoszisztéma
szolgáltatásokat nyújtó területek természetes ve-
getációja veszélyeztetéséhez vezetett.2 Az ún.
ILUC hatás (Indirect Land Use Change – a föld-
használat közvetett megváltozása) elkerülése
érdekében 201 5-ben módosították a Megújuló
Energia Direktívát az ún. ILUC irányelv3 megalko-
tásával , és lefektették azokat a fenntarthatósági
kritériumokat, amelyeknek a közlekedési szektor-
ban megújulóként elszámolható bioüzemanya-
goknak meg kel l felelniük. A kritériumok alapján
biológiai sokféleség szempontjából nagy értéket
képviselő és jelentős szénkészletekkel rendelkező
földterületekről (pl . vizes élőhelyek, meghatáro-

zott kiterjedésű erdős területek, ősmocsaras te-
rületek) származó üzemanyagok nem számolha-
tók be a célok tel jesítésébe. Az üzemanyagok
használatából adódó szén-dioxid kibocsátást
tel jes életciklusra vonatkozó számítással kel l
meghatározni. A módosított irányelv 1 7. cikkében
szereplő fenntarthatósági követelményeket a
tagál lamoknak eredményeik el ismertetéséhez el-
lenőriztetniük, igazolniuk kel l ahhoz, hogy az ad-
ott bioüzemanyag elszámolható legyen.

A RED alapján a megújulóenergia-felhasználás
arányának kiszámítása speciál is szabályokon
alapszik, mely szabályok cél ja bizonyos megújuló
erőforrások és technológiák kiemelt ösztönzése.
A közlekedési célú megújulóenergia-felhasználás-
sal kapcsolatos speciál is szabályokat a RED 3 (4)
és 21 (2) pontok határozzák meg. A szabályok
lehetővé teszik, hogy bizonyos megújuló energia-
forrásokon alapuló közlekedési célú felhasználást
többszörösen is el lehessen számolni a célok tel-
jesítését mérő arányszám meghatározásakor. Az
eredeti irányelv szerint pl . a megújuló arány ki-
számításakor a közúti közlekedésben felhasznált
vi l lamos energia megújuló alapon termelt része
2,5-szeres, a második vagy harmadik generációs
(ún. fej lett) üzemanyagok pedig kétszeres szorzó-
val szerepelhettek a számlálóban és a nevező-
ben.4 A 201 5-ös módosítás értelmében az addig

csak egyszeresen el ismert vasúti
megújuló vi l lamosenergia-fel-
használás 2,5-es, a közúti pedig 5-
ös szorzóval vehető figyelembe, a
fej lett üzemanyagok pedig a
továbbiakban is kétszeresen szá-
molhatóak el .

A 3. cikkbe bekerült új, 4(d) pont
alapján az első generációs üze-
manyagok a 2020-as célok eléré-
sébe csak 7%-ban számíthatók
bele. Ezen kívül 201 7 ápril isáig a
tagál lamoknak tervet kel l készíte-
niük arról , hogy hogyan tudják a
bioüzemanyag-felhasználásukon
belül megnövelni a fejlett üzem-
anyagok részesedését. Nem köte-

1 . ábra A 201 4-es közlekedési megújuló részarány valós, és RED alapján számított aránya

1 Renewable Energy Directive, 2009/28/EC
2 The Impact of Biofuels on Transport and the Environment and their Connection with Agricultural Development in Europe, EP, DG for Internal Policies,
2015, http://www.europarl. europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/513991/IPOL_STU(2015)513991_EN.pdf
3 2015/1513 IRÁNYELVE a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energia
támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv módosításáról
4 Első generációs üzemanyag a nagy cukor- vagy keményítőtartalmú mezőgazdasági termékekből előállított bioetanol és a növényi olajból vagy állati
zsírokból előállított biodízel. A második generációs üzemanyagok olyan alapanyagokból készülnek, melyeket nem használnak élelmiszer vagy takarmány
célokra, (pl. a lignocellulóz, a háztartási, erdészeti, mezőgazdasági hulladékok. ) A harmadik generációs üzemanyagok többnyire még kutatási/fejlesztési
fázisban vannak (pl. az algákból előállított üzemanyag).
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lező célként az irányelv 2020-ig
legalább 0,5 százalékpontos fel-
használási arányt javasol. A tagál-
lamoknak legkésőbb 201 7. szep-
tember 1 0-ig kel l a változtatásokat
átültetniük szabályozásukba.

Az egyértelmű cél tehát egyrészt
az első generációs bioüzemanya-
gok szerepének csökkentése és a
fej lett üzemanyagok térnyerésé-
nek előmozdítása, valamint a
megújuló vi l lamos energia közle-
kedési célú felhasználásának erős
ösztönzése. Ez utóbbi nem meg-
lepő, lévén, hogy a bioüzemanya-
gok előál l ításának területhaszná-
lati korlátai miatt a vi l lamosenergia-felhasználás
zöldítésével képzelhető el a közlekedés dekarbo-
nizációja, ami nem mel lesleg környezeti szem-
pontból is előnyösebb alternatívát jelent.

A 2. és 3. ábra a tagországok energiamérlegei
alapján ténylegesen felhasznált megújuló- és
összes energiafelhasználás arányát, valamint a
RED alapján számított megújuló arányt hasonlítja
össze. Látható, hogy a valós megújuló részesedés
a tagországok többsége esetében jóval alacso-
nyabb a RED módszertan szerint számított érté-
keknél , néhány ország esetében kevesebb mint
fele, Magyarország esetében pedig az 5%-ot sem
érné el .

A következő két ábrán a célok tel jesítésébe be-
számított energiaforrások tel jes energiafogyasz-
táshoz viszonyított arányát tüntettük fel , a Shares
adatbázis adataira alapozva. Az első ábra a 201 4-
re számított értékeken alapszik, melyek nem tük-
rözik még a 201 5-ös módosításokat. A második
ábra már a módosítások figyelembevételével áb-

rázol ja az egyes energiaforrások hozzájárulását,
vagyis a vasúti közlekedés áramfelhasználása 2,5-
szeres, a közúti közlekedés áramfelhasználása
pedig 5-szörös szorzóval szerepel a számítások-
ban. Az ábrákon szerepeltettük a 2020-as célérté-
ket, valamint az első generációs üzemanyagok
el ismertethetőségének 7%-os korlátját is.

Az ábrák alapján egyrészt látható, hogy egyelőre
egyik tagál lamban sem emelkedett 7% fölé az első
generációs bioüzemanyagok részesedése (Svédor-
szágot kivéve, mely azonban máris tel jesítette
2020-as cél ját, magas 2. generációs üzemanyag-
fogyasztás mellett). Másrészt a vasúti és a közúti
vil lamosenergia-felhasználás megújuló részének
2,5-szeres és 5-szörös elszámolhatósága révén
több tagország azonnali megújuló részarány
növekedést könyvelhet el (köztük Magyarország
is). Észtország, Spanyolország és Görögország es-
etében továbbra is veszélyben van a célok elér-
hetősége, Görögországban nagyon alacsony a
fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő bio-
üzemanyagok aránya (al ig több 20%-nál), Észt-

országban és Spanyolországban
pedig szinte nem is jel lemző a
bioüzemanyagok használata.
Összességében 1 2 tagál lamban
van jelenleg még 5% alatt a
közlekedési megújuló részarány,
de ezen tagországokban valószí-
nűleg nem az első generációs bio-
üzemanyagok szerepének vissza-
szorulása jelenti a hátráltató té-
nyezőt.

2. ábra Az egyes megújuló üzemanyagok hozzájárulása a közlekedési célokhoz a RED

201 5-ös módosítása előtti módszertannal számítva

3. ábra Az egyes megújuló üzemanyagok hozzájárulása a közlekedési célokhoz a RED

201 5-ös módosítása utáni módszertannal számítva






