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1. A jelenlegi hazai energiahelyzet 

 

A hazai energiafelhasználás 1993. óta – ekkor ért véget a rendszerváltozás okozta recesszió - 

lényegében csak az időjárás változásainak megfelelően ingadozik. Eközben a GDP 

folyamatosan nőtt, és 2008-ra már több mint 50%-kal magasabb, mint 1993-ban, lásd 1.1 

ábra. (A GDP-t itt változatlan, infláció-mentes áron, 2000. évi EURO-ban fejezzük ki.) Ez az 

energiafogyasztási trend ért véget 2009-ben. A hazai energia intenzitás – az egységnyi GDP 

termeléséhez szükséges energia – gyors ütemben csökkent 1993-2008 között.  

Az intenzitás csökkenés okai  

 

 Gazdasági szerkezetváltás: (az energia-intenzív ágazatok leépülése, a nem energia-

intenzív, nagy hozzáadott értéket képviselő ágazatok (gépkocsi, műszer, elektronikus 

eszköz, háztartási gépgyártás stb.) gyors térnyerése. 

 Az energiahatékonyság növekedése: korszerűbb technológiák, energiatudatos 

viselkedés, a költségeket tükröző energia árak bevezetése. 

 

 Az utóbbi év energiafelhasználás csökkenése főképp az ipari és közlekedési felhasználás 

csökkenésének tudható be, de hatott a csökkent villamosenergia felhasználás és a magas 

gázárakból adódó takarékosabb használat is. 

 

1.1 ábra: A GDP (2000-es változatlan áron) és az energiafelhasználás kapcsolata 
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A primerenergia források szerkezetének (az energia-mix) alakulását az 1.2 ábra mutatja. 

 

1.2 ábra  

 

A hazai primerenergia felhasználás szerkezetét az 1.3 ábra mutatja 
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1.3 ábra 

 

Az ábra jól mutatja a szénhidrogének, a gáz és az olaj kiemelt szerepét. A gáz jelentős 

részaránya az EU-n belül szokatlanul magasnak számít, egyedül a nagy gáztermelő 

Hollandiában van hasonló szintű gázfogyasztás. A szén illetve a nukleáris energia 12-14%-os 

nagyságrendű, míg 4,2%-ot képviselnek az éghető megújulók (fa, mezőgazdasági, ipari 

hulladék, szemét). A víz- és szélenergia szerepe szerény. 

 

Összehasonlításul bemutatjuk az EU energia-mixét: 

 

1.4 ábra: Energia-mix az EU-ban, % 

 
 

Az 1.1 táblázat bemutatja a hazai energia termelés, import és felhasználás alakulását 2008-

ban, összevetve a 2007. évvel. 
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1.1 táblázat  

 

 

 

 

 

A nemzetgazdasági szintű energiafelhasználás megoszlását mutatja az 1.5 ábra. 

 

                  Ö S S Z E V O N T   E N E R G I A H O R D O Z Ó   M É R L E G 

                                                            2008. I-IV.negyedév

             Me: 1; kt, Mm
3
+15

o
C-on,GWh

                    2; PJ

      2007. I-IV.negyedév       2008. I-IV.negyedév

     Megnevezés                 tény            előzetes

          1.           2.           1.           2.

I.   TERMELÉS 427,0 431,0

     Szén 9 818 74,2 9 404 70,8

     Ezen belül:mélybányászat+peremi külf. 1 466 16,7 1 363 15,4

                mátraaljai lignit 8 352 57,4 8 041 55,4

     Kőolaj 839 35,1 810 33,9

     Gazolin 200 8,4 201 8,4

     Földgáz /nettó száraz/ 2 615 83,9 2 643 85,5

     Bányászati PB 157 7,4 191 9,0

     Vizerőmüvi villamos energia 210 0,8 209 0,8

     Szélerőművi villamos energia 110 0,4 204 0,7

     Atomerőmüvi villamos energia 14 677 160,0 14 819 161,5

     Tüzifa 23,0 25,6

     Egyéb megújuló és hulladék 33,9 34,8

II.  BEHOZATAL 850,9 903,5

     Szén 2 652 71,2 2 752 71,9

     Brikett 13 0,3 15 0,3

     Koksz 27 0,8 16 0,5

     Kőolaj 6 884 287,7 6 665 278,6

     Kőolajtermékek   2 609 108,6 2 703 114,3

     Földgáz          10 669 364,9 12 329 421,8

     Villamos energia (import-export szaldó) 3 986 14,4 3 903 14,1

     Tüzifa és egyéb hulladék 3,0 2,0

III. FORRÁS ÖSSZESEN 1277,9 1334,5

     Le:  kivitel 153,6 175,5

            készletváltozás -1,1 39,0

IV.  BELFÖLDI FELHASZNÁLÁS 1125,4 1120,0

       ebböl: kooperációs villamos energia 43 904 43 850

. .

A szénimport megoszlása célonként: 2 652 71,2 2 752 71,9

     Tüzelőanyagkereskedelemnek: 241 4,6 409 7,4

     Bányavállalatoknak: 8 0,2 5 0,1

     Kokszolásra 1 469 46,7 1 455 46,2

     Feldolgozóipar részére 153 3,7 175 4,2

     Egyéb célra: 781 16,0 708 14,0
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Mint a fenti ábrán látható, a két legnagyobb felhasználói szektor a lakosság és az ipar, 37 ill. 

36%-os fogyasztással. 

 

A modern energiastatisztikai szemléletben – és ma ez tekinthető helyesnek, ezt használja az 

EU, az ENSZ és az OECD – külön választjuk az energia-termeléssel, -szállítással, -tárolással, 

-import-exporttal foglalkozó vállalatokat. Ezek a cégek képezik az ún. energia szektort. Ebben 

a szektorban fogy el a teljes primer energia felhasználás mintegy 30%-a! A 30%-os veszteség 

az átalakítások veszteségéből, a szektor saját fogyasztásából és a szállítások veszteségéből 

tevődik össze. Az energia szektorban is nagy az energia megtakarítási potenciál, de az EU 

hatékonysági tervei inkább a végső energiafelhasználásra, az ipar, mezőgazdaság, a tercier 

(szolgáltatási) szektor, a közlekedés és a lakosság fogyasztására fókuszálnak. 

 

Ebben a szemléletben 2006-ban Magyarország energiafelhasználása az alábbiak szerint 

oszlott meg. 

 

1.2 táblázat: A gazdasági szektorok energiafogyasztása (összfogyasztás = 1162,7 PJ) 

 

 ktoe PJ % 

Energia szektor 9851 412,4 35,5 

Ipar 3430 143,6 12,4 

Közlekedés 4680 195,9 16,9 

Szolgáltatás és háztartások 9810 410,7 35,3 
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A következő ábra mutatja a végfelhasználói szektorok energiafelhasználásának szerkezetét. 

 

1.6 ábra: A gazdaság szektorainak energiafogyasztása Magyarországon, 2006, % 

 

 
 

 

Az 1.7 ábra mutatja a végfelhasználói szektorok energiafelhasználásának szerkezetét (energia-

mix). 

 

 
Az ábra jól mutatja, hogy a gáznemű és a folyékony szénhidrogének uralják a hazai végső 

energiafelhasználást. A villamosenergia 17%-ot, a hő mindössze 7%-ot képvisel. 

 

A hazai kőolaj és földgáz termelés az elmúlt másfél évtizedben folyamatosan csökkent.  Az 

ország egyre inkább rászorul az import energiára. A hazai importfüggés így gyors ütemben 

nő. A 1.8 ábrán mutatjuk be az ország importfüggőségét. 
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1.8 ábra

 
 

 

Az olaj- és gázimport függés folyamatosan nő, és 2020-ra elérheti a 90 illetve a 80%-ot. A 

fentiekből világosan levonható a hazai energiafelhasználás egyik alapvető problémája. 

Nyilvánvaló, hogy az importfüggés ilyen mértéke kockázatot jelent az ország biztonságos 

energiaellátása szempontjából. Erre a kockázatra az EU szerint is gyakorlatilag egyetlen 

költség-hatékony válasz adható, az energiahatékonyság növelése. 

 

2. A pénzügyi és gazdasági világválság hatásai az energetikára 

 

Miután ennek a Tanulmánynak egyik célja az energia-szükséglet várható növekedésének 

meghatározása 2020-25-ig, ezért nem kerülhető meg a hazai energetikát és energia- 

szükségletet alapvetően befolyásoló nemzetközi pénzügyi-gazdasági válság hatásának 

bemutatása. Azért fontos a válság hatásának elemzése, mert a 2008. nyarán kezdődő negatív 

pénzügyi és gazdasági folyamatok megfordították az összes nemzetközi és hazai energia-

felhasználási trendet, az évtizedek óta tartó olaj-, gáz- és villamosenergia-igény növekedés 

egyszerre csökkenésbe fordult át. 

 

2.1 A világválság hatásai 

 

A pénzügyi és gazdasági világválság legfőbb következményei illetve a legfrissebb 

fejlemények az alábbiak: 

 A pénzügyi szektor, a bankok egy része veszteségesre fordulása, tömeges bankcsődök. 

A fejlett gazdaságok többségében bankmentő csomagokkal reagálnak a helyzetre, 

hatalmas költségvetési hiányt generálva. 

 A vállalati termelés és beruházások csökkenése, leállása, csökkenő kereslet, csökkenő 

szállítás. 
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 Összeomlottak az energiaárak: az olajár rövid idő alatt 145 USD/hordóról 45 

USD/hordóra csökkent, magával rántva az olajtermék- és a gázárakat is. 2010 

márciusban az olajár a 70-90 dolláros zónában látszik stabilizálódni. 

 GDP csökkenés 2009-ben: az USA-ban (-1-2%), a fejlett EU tagállamokban (-2-6%), 

a tagállamokban széles a szórás, pl. Szlovákia -5%, Németország: -6%, Magyarország, 

Románia –7%, Észtország, a korábbi "minta-ország" –15%. De: Kína és India 6-6%-

kal nő. 

 Jelentős energiafogyasztás csökkenés a fejlett országokban. 

 2009. III. negyedéve után a vezető gazdaságok egy részében (USA, Németország stb.) 

megfordul a trend, és lassan megindul a növekedés, melyet a nagy harmadik világbeli 

fejlődő országok gyors növekedése is segít. 

 

2.1 ábra: Valós GDP növekedési értékek a Világban és a gazdasági régiókban, % 

 

 

Az EU-ban nagy a visszaesés, és lassú a növekedés. 

 

2.1.1 A válság hatása az EU és Magyarország energetikájára 

 
A válság hatására 2009-ben az EU-ban és hazánkban is csökkent az energiafogyasztás. Úgy 

tűnt, itt az „áldott állapot”, melyben „maguktól” teljesülnek az EU energiafogyasztás 

csökkentési célok. 
Hamarosan kiderült, az EU-ban átlagban 4-5%-os – Magyarországon 6-7%-os – a GDP 

csökkenés, a magas költségvetési hiány (Angliában, Görögországban – és az USA-ban is – 

12%, Észtországban majd 20%-os stb), a magas folyómérleg hiány továbbá a grandiózus 

állami gazdaság-serkentő programok (pl. roncsautó-programok) miatt sokfelé üres az 

államkassza. A kormányok a támogatásokat hitelből fizették ki, és a hiteleket rövidesen 

törleszteni kell. Az általános túlköltekezés (21 EU állam ellen indult „túlzott deficit eljárás”) 

miatt nincs pénz az ambíciózus környezetvédelmi célok támogatására. 

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Világ US Euro 

zóna

Japán Kína India

%

2008 2009 2010



 
 

 

 

         

 Adószám: 18000672-1-41 
Cégjegyzékszám: 10977 

 Bankszámla szám: 10300002-10484665-49020016                     oldal: 11 / 43 

H-1037 Budapest, Bojtár utca 64-66. 
Telefon:  244-8045 
Telefax:  244-8044 
E-mail: info@proenergia.hu 

 

2.1.2 A magyar helyzet 

 

A válság kezdete óta Magyarországon drámai mértékben csökkent az export és az ipari 

termelés (lásd 2.2 ábra).  A kezdeti optimizmus után a GDP csökkenéséről havonta jelentek 

meg egyre rosszabb adatok, végülis 2009-re kb. 7%-os csökkenés alakult ki. A korábbi évek 

állami túlköltekezése és a GDP csökkenés miatt az állam részben hitelekből élt-él, de 

megnehezült a hitelhez jutás. Ebben a helyzetben, 2009. elején, a nemzetközi pénzintézetek 

nyújtottak segítséget (lásd 25 milliárd dolláros IMF hitel). A sikeres megszorítások után 2009. 

első félévében javult Magyarország megítélése, a legutóbb kibocsátott 1 mrd USD-s magyar 

államkötvényt a nemzetközi pénzpiacon kedvezően fogadták, kétszeresen túljegyezték. Az 

elmúlt hónapokban már nem kellett felvenni az IMF hitel arányos részét. A legfrissebb, 2010. 

I. negyedévi  IMF, EU és brit minősítő intézeti vélemények pozitívak Magyarországról. 

2.2 ábra: A magyar ipari termelés és az export alakulása (a magyar gazdaság export-orientált: 

a hazai GDP-nek kb. 75%-a az exportban generálódik) 

 

 
 

Látni lehet, ahogy a nagy export siker – 3 év alatt 35%-os növekedés – fél év alatt erodálódik. 

A 20%-os ipari növekedés is eltűnik fél év alatt, sőt még a bázis-érték alá esik vissza 5%-kal. 

 

A hazai GDP csökkenés magával rántotta az energiafelhasználást is. 
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2.3 ábra: A GDP, a teljes primerenergia felhasználás, a földgáz- és villany-fogyasztás 2009-

ben, 2008-hoz képest Magyarországon.  

 
 

 

A 2009-es év I-III. negyedévében a hazai energiafelhasználás az alábbiak szerint alakult: 

 

2.1 táblázat 

 2008. I-III. negyedév =100 % 

Termelő ágak  82,6 % 

Lakosság, kommunális fogyasztók 96,6 % 

Nemzetgazdaság összesen 89,9 % 

 

A válság erőteljes hatását mutatja a hazai energia-termelés és -importszaldó összegének, az 

ún. forrás-értéknek a változása is: A 2008. és 2009. év  összevetésében a hazai szén-forrás 

124,7PJ-ról 99,5-re, a kőolaj és termékek forrás 322,8 PJ-ról 310,9-re, a földgáz-forrás 361,5 

PJ-ról 258,8-re csökkent. Az atomerőművi villamosenergia termelés 115,8 PJ-ról 123,1-re 

nőtt. A vizsgálat időszakában rendelkezésre álló forrás 833,2 PJ volt, 126,9 PJ-lal (13,2 %-

kal) volt kevesebb a bázisértéknél. 

 

A főbb földgázfogyasztói területek felhasználását és változását az előző év ugyanazon 

időszakához viszonyítva a 2.2 táblázat tartalmazza. 

 

2.2 táblázat: 

 2008. I-III. 

negyedév 

2009. I-III. 

negyedév 
Eltérés 

Előző 

negyedév        

= 100 %  Mm
3 Mm

3 Mm
3 

 Együttműködő erőművek 3 257 2 200 -1 057 67,5 

 Lakossági fogyasztók 2 880 2 534 -346 88,0 

 Egyéb fogyasztók 2 852 2 312 -540 81,1 

 Összesen 8 989 7 046 -1 943 78,4 
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A 2009. évi földgáz-fogyasztás rendkívüli csökkenését több tényező, így a kisebb ipari- és  

erőművi gázfelhasználás, a fokozott lakossági takarékosság és a januári gázválság idézte elő.  

 

A magyar villamosenergia rendszer igénye 2009. I-III. negyedévben 30690 GWh volt, 6,4 %-

kal, 2115 GWh-val kevesebb, mint a 2008. I-III. negyedévi érték (32805 GWh). 

 

2.4 ábra: Bruttó villamosenergia termelés, import szaldó és felhasználás 

 

 

 

 

 

 

 

Az 2.4 ábra jól mutatja a villamosenergia felhasználás másfél évtizedes növekedését, melyet 

csak a pénzügyi-gazdasági válság tört meg, melynek következtében 2009-ben 5,5%-os 

visszaesést tapasztaltunk. A visszaesést elsősorban az ipari fogyasztás visszaesése idézte elő, 

míg a lakossági fogyasztás stagnált. Azonban az előrejelzések szerint 2011-től a 

villamosenergia trend visszaáll korábbi menetére, és a következő évtizedben is másfél 

százalékos növekedés várható. Érdekes megfigyelni az import alakulását, mely az utóbbi 

években erőteljesen csökkent, sok elemző már az import megszűnését várta. Azonban a 

válság miatt a környező országokban nagy túlkínálat keletkezett olcsó villanyból, így az 

import részarány megint felnőtt 15-20 %-ra. 
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2.5 ábra: Magyar földgáz-mérleg 1990-2008, millió m3 

(A földgáz fogyasztás 2005 óta csökken!) 

 

 

 

A 2.5 ábrán látható, hogy a földgázfelhasználás visszaesése már korábban, 2005-től 

megkezdődött. Ennek több oka is van, pl. a Paksi Atomerőmű teljesítmény-fokozása, Paks és 

a Mátrai Erőmű magas kihasználása (87% illetve 76%) szemben az összes erőmű 50%-os 

átlagával. De említhetnénk a magasabb gázárakat, a javuló energiatakarékosságot és az 

enyhülő időjárást is. A 2009-es nagy visszaesésben már szerepet játszott a téli gázkorlátozás, 

az ipari gázfogyasztás és a gázbázisú villamosenergia termelés erőteljes hanyatlása. A hazai 

földgáz termelés folyamatosan zsugorodik, a nem konvencionális gázmezők termelőre 

fordítása eddig még nem járt sikerrel. 

 

2.2 Az energiapiacok helyzete 2009-ben 

 

 Az áramfogyasztás visszaesik (a GDP csökkenéssel a villamosenergia igény is csökken). 

A villamosenergia-ipari beruházásokat érinti a válság a legkomolyabban. A Második 

Világháború óta először zsugorodik a globális villamosenergia fogyasztás, 2009-ben 3,9 

százalékkal.  

 Az energiaárak csökkennek, azután 2009. 2. félévben lassan emelkedni kezdenek. 

 Emelkednek a tőkeköltségek (a hitelköltségek megdrágulnak, még a nagy társaságok 

részére is). 

 Az erőmű-beruházásokat elhalasztják (az EU-ban a növekvő áramigény és a régi 

erőművek bontása miatt sok új erőművet kellene építeni; a drága hitelek és az olcsó 

áramárak miatt azonban a beruházásokat törlik vagy elhalasztják). 

 Erősen visszaesnek a zöld-beruházások (az IEA szerint 2009-ben a megújuló beruházások 

38 százalékkal estek vissza). 
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 2.3 A válság hatása a klímavédelemre  
 

A fejlett világra, és főképp az EU-ra, a válság különösen súlyos hatással volt. Az EU-ban 

2009-ben a GDP átlagban több mint 4 százalékkal csökkent, a költségvetési hiány sosem 

látott magasságba emelkedett (UK: -14,5%, Spanyolország: -10,8%, Franciaország: -8,2%, de 

álljon itt az amerikai adat is: -11,9%,). A munkanélküliség 2009-ben az USÁ-ban 9,8%, az 

eurózónában 9,7%.  

 

Ezek a súlyos gazdasági problémák az EU-ban is a gazdasági kérdések irányába terelték a 

polgárok figyelmét. Eddig az embereket kevésbé foglalkoztatta az EU három alapvető 

kihívása: a csökkenő népesség, a magas munkanélküliség és a hanyatló versenyképesség. 

Most azonban szembesülniük kellett azzal, hogy saját élethelyzetük romolhat, és ez eltereli 

figyelmüket a klímaváltozás fenyegetéseitől. A legújabb közvélemény kutatások szerint az 

EU-ban a polgárok szerint a legnagyobb globális probléma a gazdasági válság (52%), a 

klímaváltozás a második helyre esett vissza (50%). Az USÁ-ban azok száma, akik szerint a 

felmelegedést az emberi tevékenység okozza, 47%-ról 36%-ra esett vissza. 

 

Az államok csökkenő bevételeik, és a meglévő súlyos gazdasági problémák megoldására 

szánt növekvő kiadásaik miatt kevesebbet tudnak költeni a zöld-beruházásokra, a zöld-energia 

támogatására. Mivel a megújuló beruházások és a megújuló energiatermelés motorja az állami 

támogatás, a válság egyik vesztese a megújuló energia ipar. Ez más összefüggésben is 

megmutatkozik: a poszt-Kyotó tárgyalásokon a szegény országok klímaváltozás elleni 

tevékenységének támogatására a tagállamok az EU összesített GDP-jének mindössze csak 

egy-két tízezred-részét ajánlották fel. Bizonyára a válság is közrejátszott a koppenhágai 

klímacsúcs kudarcában. 

 

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) szerint 2009-ben a megújuló beruházások 38 

százalékkal esnek vissza, amit a különféle állami gazdaságélénkítő programok esetleg egy 

kevéssel csökkentenek. A megújuló beruházások visszaesése már 2008-ban megkezdődött, 

amikor az állami források szűkülése már megkezdődött, illetve az alacsony fosszilis energia 

árak miatt a megújulók versenyképessége gyöngült, és így megszűnt ezeknek a 

befektetéseknek a gazdasági ésszerűsége. A 2009-es legfrissebb adatok szerint a megújuló 

beruházások csökkenése még gyorsult is, és az előző időszakhoz képest 42 százalékot zuhant. 

A bio-üzemanyag beruházások szinte teljesen leálltak. 

 

A befektetések elmaradása hosszú távú és drámai hatással lehet az energiaellátás biztonságára 

és a klímaváltozás elleni küzdelemre. A kevesebb beruházás addig, amíg a válság tart, nem 

okoz gondot, sőt a csökkenő fogyasztás fölös tartalékokhoz vezet. Azonban hosszabb távon, 

talán 2011-2012-ben, mikor a gazdaságok fellendülése – és így az energia-fogyasztás is – 

megindul, energiahiányhoz, újabb energiaár csúcsokhoz vezet, és fékezi a kilábalást a 

válságból. Az elhúzódó válság, az államok túlköltekezése gazdaság-élénkítő programokra 

szinte minden forrást elvon a környezetvédelemtől, és akadályozza a következő évtizedben 

egy hatékony nemzetközi klíma-megállapodás elfogadását. A gazdaságélénkítő programokat 

hitelekből finanszírozzák a kormányok, mely hitelek törlesztését rövidesen meg kell kezdeni. 

Így ami ma élénkítés, az a jövőben fékezéssé válik. 
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2.4 Összefoglalás 

 

A válság a Világ régiói közül az EU-t sújtotta a legjobban, ami az export-orientált magyar 

gazdaság részére súlyos csapást jelentett. Legnagyobb export-piacunk Németország, mely a 

Világ legnagyobb exportőre, egészséges gazdasága ellenére is 6%-os GDP csökkenést 

szenvedett el 2009-ben. A gyengélkedő magyar gazdaság magas eladósodottsága és 

költségvetési hiánya, továbbá az IMF felé vállalt kötelezettségek miatt nem élhetett a 

mesterséges piacélénkítés lehetőségeivel, hanem erőteljes megszorító csomagot kellett 

bevezetni. A csökkenő hazai jövedelmek "leültették" a hazai keresletet, és tovább mélyítették 

a válságot. Bár 2009-ben sikerült stabilizálni a pénzügyi helyzetet, de 2010-re is csak 

gazdasági stagnálás várható, és talán csak 2011-ben indul meg a növekedés. Kilábalást csak 

az export megindulása hozhat, ami alapvetően külső, uniós illetve világpiaci tényezőktől függ.  

 

Mindezek a bizonytalanságok megnehezítik egy megbízható gazdasági illetve 

energiafelhasználási prognózis elkészítését. 

 

3. Az energiaszükséglet várható növekedése 2020-25-ig 

 

3.1 A jövő energia-helyzet általános áttekintése 

 

Az EU egésze és Magyarország számára is egyértelmű, hogy a következő évtizedekben is a 

fosszilis energiák fogják dominálni az energiapiacokat. Az Unión és Magyarországon belül is  

- szerény mértékű ugyan, de - növekvő energiaigény várható, miközben az Unión belüli 

illetve a hazai energiatermelés csökken. Az Unió energiafüggése a prognózisok szerint olajból 

és gázból 80-90%-ra vagy még magasabbra nő. Nem lesz ez másképp Magyarországon sem, 

ahol hasonló szintű importfüggés várható, még akkor is, ha a nem-konvenciális gázforrások 

(pl. makói árok) termelése beindul. Az olajnak és a gáznak a közeljövőben egyszerűen nincs 

komoly alternatívája, nincs olyan technológia és nincs annyi pénz, mely lehetővé tenné 

háttérbe szorításukat. Még az EU kötelező célkitűzései is csak 20%-os megújuló célt tűztek ki 

(Magyarország számára 13%-ot). Azért épülnek Európa-szerte új olaj- és gázvezetékek (lásd 

Északi és Déli Áramlat, Nabucco, NETS), olaj- és LNG-terminálok, földalatti gáztárolók, 

mert minden ország számol a szénhidrogén importfüggés növekedésével. 

 

A magas importfüggés önmagában nem baj. Fontos viszont az energiaellátás biztonsága, ami 

megteremthető, ha megfelelően diverzifikált import-portfóliót alakít ki egy ország, és ha 

kiépíti a szükséges olaj- és gáztárolókat. 

 

Hazánk részére a jövőben a következők a legfontosabb feladatok: 

 A fosszilis energiaellátás biztonságának megteremtése. Ezért importunk diverzifikálása, a 

szükséges infrastruktúra-fejlesztések folytatása, továbbá a regionális és globális 

együttműködés fejlesztése megkerülhetetlen. 

 A fosszilis energiafelhasználás csökkentése 

o az energiahatékonyság növelésével, 

o a megújuló energiák fejlesztésével. 
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Az Uniónak világos, következetes és hosszú távú szabályozási-befektetési környezetet kell 

biztosítania ahhoz, hogy az olaj és gázipari beruházók még a mostani recesszió idején is 

folytassák a geológiai kutatásokat, az új vezetékek-tárolók és finomítók építését, hogy egy 

gazdasági fellendülés ne járjon energiahiánnyal és magas energiaárakkal, mely azonnal 

lefékezné a beinduló gazdasági fejlődést. 

 

A befektetői bizalmat nemcsak az Unión belül, hanem az olaj-, a gázszállító és a tranzit 

országokkal történő együttműködésben is meg kell teremteni. Ugyanez igaz a villamosenergia 

terén, itt hatékony regionális együttműködést kell kialakítani. 

 

Az energiahatékonyság és a megújuló energiák fejlesztése – általában – piaci alapon nem a 

kívánt mértékben halad előre, ehhez jelentős állami vagy hazánk esetében Uniós támogatás is 

kell. Számos megújuló energia megoldás drága és még kényelmetlen is, pl. a fafűtés a gázzal 

szemben. De figyelembe kell vennünk azt is, hogy a "szokásos üzletmenet" sokáig már nem 

folytatható.  

 

Legnagyobb energiaforrásunk az lehet, ha az energiát hatékonyan használjuk fel. Erre jó 

lehetőség nyílik a különféle innovatív, új technológiai megoldások segítségével. Az 

energiahatékonyság gazdaságosan fokozható:  

 az energia termelésben, 

 az épületenergetikában (meglévő épületek korszerűsítése, alacsony fogyasztású ún. 

passzív házak építése), 

 az ipari technológiák terén, 

 a közlekedésben. 

 

Emellett fejleszteni kell a megújuló energiákat is. Hazánkban nagy a biomassza potenciál, 

mely fűtő- és üzemanyagként egyaránt hasznosítható. Növelhető a geotermikus energia, a 

melegvíz termelő szolár-kollektorok, továbbá a szélenergia használata. Számos új technológia 

is terjeszthető, így pl. a hőszivattyúk. 

 

Természetesen mindez sok-sok pénzt igényel, de az eredmények bizonyítják, közép- és 

hosszú távon ezek a befektetések megtérülnek. 

 

Hazánkban a villamosenergia terén közép távon évi 1-1,5%-os nettó igénynövekedés várható. 

A rendszer bruttó csúcsterhelése évente kb. 100 MW-tal nőhet. A mai, kb. 9 GW-os 

erőműpark másfél évtized alatt legalább 11 GW-ra nőhet, de mivel elavult erőműparkunk 

közel felét helyettesíteni kell, ezért számottevő erőmű létesítése szükséges.  

 

2025-ig a mai régi erőművek többsége már lebontásra kerül. Az igények növekedését is 

számításba véve legalább 6,2 GW új forrást kell másfél évtized alatt megteremteni. Ekkor már 

jelentős szerepet kap az új atomerőmű is. 

 

A villamosenergia regionális piaca a közép-európai régióban az új erőmű építések, az átviteli 

hálózatok és a határkeresztező kapacitások fejlesztése eredményeként nyilván bővül. Ezt a 

bővülést mozdítják elő az EU új piacliberalizációs jogszabályai és direktívái is. 
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Magyarországnak az így fejlődő regionális piacon már versenyképes, hatékony 

villamosenergia rendszerrel kell megjelennie. 

 

3.2 Megszüntethető-e az EU és Magyarország energiaimport-függősége? 

 

Az utóbbi időben többször felmerült idehaza a címben megfogalmazott kérdés, és néhányan 

kívánatos, elérendő célként állították be az import-függőség megszüntetését a következő 1-2 

évtizedben. Ezt a kérdést járjuk körül, különös tekintettel arra a kérdésre is, hogy érdemes-e 

megszüntetni az import-függőséget. 

 

Az EU importfüggősége már ma is rendkívül magas, ezt mutatja az  3.1. ábra. 

3.1 ábra 

 
Forrás: EU 

 

Az EU-27-ek átlagos függősége 54%. Ha figyelembe vesszük, hogy az EU energia-mixében 

(lásd 3.2. ábra) az ugyancsak importált fűtő elemekből előállított nukleáris energia 15%-ot 

képvisel, akkor az EU összesített import-függősége már kereken 70%. 

 

3.2 ábra: Az EU energia-mixe, %. 

 
Forrás: EU 
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Az EU import-függősége a prognózisok szerint 2030-ra olajból és gázból 80%, szénből 65% 

fölé nő. Ezzel kapcsolatban két kérdés tehető fel: 

1. Kiváltható-e az EU-n belüli fosszilis energia forrásokból ez az óriási mennyiségű 

(2030-ra évi 700 millió tonna olaj és 600 mrd m
3
 gáz) import? 

2. Kiváltható-e az EU-n belüli megújuló forrásokkal ez az import? 

Nos, ha az EU fosszilis energia készleteit tanulmányozzuk, akkor azt látjuk, hogy az EU 

fosszilis energiakészletei rendkívül kicsik, továbbá máris kimerülőben vannak. Az EU saját 

termelésének 15-20-szorosára növelése elképzelhetetlen, és így semmiképpen sem teszi 

lehetővé az energiaimport megszüntetését, önálló energiaellátás megteremtését. 

 

Ha megújuló energiákkal próbálnánk kiváltani például az olaj- és gázimportot, az EU-n belüli 

mezőgazdaságnak kellene megtermelni a sokszáz millió tonna olaj és milliárd m
3
 gáz 

kiváltásához szükséges mezőgazdasági terméket, gondoskodni ennek tárolásáról, szállításáról, 

üzemanyaggá átalakításáról. Ez utóbbihoz százszámra kellene építeni bioethanol és biodiesel 

üzemeket, helyi tárolókat, csővezeték-rendszereket. Kérdéses, hogy a meglévő személy- és 

teherautó állomány képes lenne-e üzemelni a bio üzemanyagokkal. Ugyanígy 

elképzelhetetlen, hogy a háztartásokban, a rengeteg köz- és ipari épületben mindenütt 

kiváltsuk a földgázt bio-eredetű gázzal. Ugyanígy lehetetlennek tűnik az összes földgáz 

tüzelésű erőmű átállítása biogázra. Nem kell nagy fantázia hozzá, hogy kijelentsük: a bio-

eredetű tüzelő- és üzemanyagok ráadásul jelentősen drágábbak lennének a fosszilis 

energiahordozóknál. A változó időjárás miatt ingadozó termés következtében pedig gyakran 

jelentős energiahiány lépne fel. Fennáll továbbá annak a veszélye, hogy az erőltetett bio-

energia termelés nem vezet-e éhinséghez, ahogy ez már a közelmúltban globális szinten 

megtörtént. 

 

Egyébként ezzel egy időben a meglévő olaj- és gázinfrastruktúra részben értelmét vesztené, 

„kiszállhatnánk” a Déli Áramlat és a Nabucco építéséből, stb. 

 

Vagyis sem az EU, sem Magyarország esetében nem oldható meg a közeli évtizedekben az 

import-függőség megszüntetése. De nincs is értelme, mert az EU-nak és Magyarországnak is 

nem import-függetlenségre kell törekednie, hanem biztonságos energiaellátásra. Fontos 

megkülönböztetni az energiaimport-függést az energiasebezhetőségétől. Ugyanis a magas 

energiaimport-függés nem feltétlenül jelent sebezhetőséget. Pl. egy ország, mely sokoldalúan 

diverzifikálta import-forrásait, lehet import-függő, de nem sebezhető. Míg egy másik ország, 

mely önellátó, de magas költséggel és elavult technológiával dolgozik, sebezhető, még akkor 

is, ha nem függ külső szállítótól. 

 

3.3 Konkrét energiahatékonysági és egyéb célkitűzések, melyek az energiafelhasználást  

befolyásolják 

 

A jövőbeni energiaigények meghatározásánál figyelembe kell venni a globális illetve az EU-

ra vonatkozó gazdasági, társadalmi viszonyokat, melyek keretet és egyfajta determinációt 

jelentenek a hazai gazdasági-energetikai fejlődésnek. 
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Ennél konkrétabb keretet biztosítanak az ENSZ kiotói megállapodás előírásai, az EU 

direktívák, különösen a kötelező energetikai és klímavédelmi célkitűzések és a magyar 

országgyűlés illetve kormány által hozott törvények, rendeletek, határozatok, politikák.  

 

A jelen tanulmányban megfogalmazott energiafelhasználási prognózist az érvényes EU, 

ENSZ és a hazai célokkal, továbbá kormányzati és szakmai anyagokkal (pl. Új 

energiapolitika, Energiahatékonysági Cselekvési Terv) összhangban körvonalazzuk. 

 

1. ENSZ Kiotói vállalás (az emissziók csökkentése, Magyarország részére az 1985-87-

es bázishoz képest a 2008-12-es évek átlagának 6%-os csökkentése). 

2. EU célok : Az ESD direktívában
1
 előírt,  2008-16 közötti 9 év alatt 9 % végső 

energiafelhasználás csökkentés az emisszió kereskedelem alá nem eső ágazatokban. 

Az ESD direktívában előírt célkitűzés teljesítéséhez minden EU tagállamnak, így 

hazánknak is Cselekvési Tervet kellett kidolgoznia. Magyarország esetén a 9 év alatt 

57,4 PJ-t vagy átlagosan évi 6,38 PJ-t kell megtakarítani. 

3. A 3x20%-os EU célok :   A tagállamok átlagban az alábbi célkitűzéseket kötelesek 

teljesíteni: 

3.1 20 %-kal csökkenti az ÜHG kibocsátását  
3.2 20 %-ra növeli a megújulók részarányát (Magyarország részére: 13%) 

3.3 20 %-kal csökkenti a teljes primer energiafogyasztást (20%-os energiahatékonyság 

javítás) 

3.4 10 %-os arányt kell elérniük a bio-üzemanyagoknak. 

4. Magyar gazdaságpolitikai cél: felzárkózás az EU átlaghoz (a magyar gazdaság 

növekedjék 2%-kal gyorsabban az EU átlagnál). 

5. Magyar "Üzleti modell": az 1999-es „Az energetika üzleti modellje” című 

dokumentum vázolja fel. A dokumentum kiemelt szerepet szán a fenntartható fejlődés 

és a versenyképesség biztosításának. A dokumentumhoz csatlakozó 

Energiahatékonysági Akcióprogram konkrét célelőirányzatokat tartalmaz: az 

energiaintenzitás évi 3,5 %-os csökkentésére, évi 1.79 Mtoe primerenergia igény 

csökkentésére, évi 5 Mt CO2 emisszió csökkentésére.  

6. A Magyar Országgyűlés határozata: 40/2008.(IV. 17.) OGY határozat a 2008-2020 

közötti időszakra vonatkozó energiapolitikáról. A Határozat többek között előírja: 

6.1 Az állami támogatási politika eszközeivel, továbbá az Európai Unió által 

Magyarország részére rendelkezésre bocsátott forrásokkal is elő kell segíteni az 

energiahatékonyság javítását, az energiatakarékosság növelését. 
6.2 A Kormány dolgozzon ki átfogó, országos energiahatékonysági stratégiát. 

6.3 Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy: kezdje meg az új atomerőművi 

kapacitásokra vonatkozó döntés-előkészítő munkát. A szakmai, környezetvédelmi és 

társadalmi megalapozást követően a beruházás szükségességére, feltételeire, az erőmű 

típusára és telepítésére vonatkozó javaslatait kellő időben terjessze az Országgyűlés 

elé. 

6.4 Az ellátás biztonsága érdekében törekedni kell a kiegyensúlyozott energiaforrás-

struktúra elérésére és fenntartására. Ebből a célból elő kell segíteni a hazai 

források részarányának fenntartását, illetve növelését. 

                                                 
1
 "A Végfelhasználás Hatékonyságáról és az Energetikai Szolgáltatásokról" szóló irányelv 
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A hazai politikusok és az energetikai szakma egybehangzóan fontosnak tartja az egyoldalú 

orosz importfüggés csökkentését, és a földgáz beszerzési források diverzifikálását.  

 

Elsősorban az EU 2020-ra megfogalmazott célkitűzései befolyásolják az energetika hazai 

fejlődését. Ezek a kötelező célkitűzések a magyar gazdaságpolitikára hosszú távú 

kényszerként jelennek meg, teljesítésükre a magyar államnak mindenképpen törekednie kell. 

Az EU által felrajzolt fejlődési pálya azonban piaci alapon nem valósulna meg. A célokat csak 

a legkülönfélébb állami támogatási rendszerekkel (támogatás, kötelező átvétel a piaci ár feletti 

értéken, adó- és hitel-kedvezmények stb.) lehet elérni. Ezek a támogatások összességükben 

jelentős értéket érhetnek el, pl. a kapcsoltan termelt illetve a megújuló energiával generált 

villamosenergia támogatása 2009-ben kb. 60 Mrd Ft-ot tett ki. 

 

3.4 Magyarország várható energetikai jövőképe 

 

Időhorizont nélkül fogalmazzuk meg azokat az irányokat, melyeket egy modern, korszerű 

gazdaságú, ugyanakkor fenntartható pályán haladó, biztonságos energiaellátású, magas 

energiahatékonyságú Magyarország részére fontosnak tartunk. 

 

Az ESD direktíva, illetve a 3x20%-os EU célok konkrét energiafelhasználás csökkentést írnak 

elő a végsőenergia illetve a primerenergia felhasználásra, míg a megújuló energiákra 

vontakozó EU cél kötelező értéket (Magyarország részére 13%-ot) a megújulók részarányára. 

 

A 3.3 fejezet 3.2, 3.4, 6.3 és 6.4 pontjaiban megfogalmazott célok a jövő energia-mixét 

befolyásolják, és  hosszú távú hatást jelentenek. A megújulók részarányának 13%-ra emelése 

azt jelenti, hogy a mai szint négyszeresére kell növelni a megújulókat. Az új atomerőmű a 

2020 utáni években épülhet meg, és várhatóan akár 2080-ig üzemelhet. A 6.4 pont elsősorban 

a hazai lignit  felhasználási mérték megőrzésére illetve növelésére utal. A most épülő lignites 

blokk ugyancsak működhet fél évszázadig. 

 

A jövő energetikája természetesen egy jövőbeli gazdaságot fog kiszolgálni. Reményeink 

szerint a következő évtizedben hazánk rátér egy fenntartható fejlődési pályára, ahol a gyors 

gazdasági növekedést arányos jóléti növekedés kíséri. Megnő a lakások átlagos alapterülete, 

általánossá válik a folyó melegvíz-ellátás és a lakások összes szobájának fűtése. Egyre több 

lakásban lesz klíma-berendezés. A középületek komfortja ugyancsak javul. Hazánkban a 

közlekedés közelít a nyugat-európai szinthez, nő a személygépkocsik és teherautók száma. Az 

ipar a jelenlegi irányban fejlődik tovább: növekszik a magas hozzáadott értéket termelő, 

alacsony energia-intenzitású ágazatok száma. Szintén növekszik a kereskedelmi szektor és a 

szolgáltatók száma, a légkondicionálás ezen a területen is egyre elterjedtebbé válik. Mindezek 

az energiafelhasználás növelése irányába hatnak; ezt kell ellensúlyoznia a technika 

fejlődésének, az energiatudatosság javulásának, a hatékonyabb használatnak. 

 

Az energiafogyasztást jelentősen befolyásolja a lakosság létszáma. A demográfiai kutatások 

szerint Magyarország népessége 2050-ig 8,5-9,0 millióra csökken. 
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3.5 Az energiaigény és -szerkezet előrejelzése 
 

Többféle hazai energiaigény prognózis készült az elmúlt években. Ezek közül az alábbiakat 

emeljük ki: 

 

1. A KHEM honlapján megjelent, "A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó 

felhasználás alakulásáról" című, a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt 

adatszolgáltatás keretében 2009. decemberében készült tanulmányt. 

2. A GKI Energiakutató által készített, "Az energiaigény és -szerkezet hosszú távú 

előrejelzésének klímapolitikai vonatkozásai" című, 2009. júliusában készült tanulmányt. 

3. Az Energia Központ által az IEA (Nemzetközi Energia Ügynökség) részére 2009-

ben készített, 2020-ig és 2030-ig terjedő prognózist. 

4. Az EU által készített PRIMES számítógépes modellel meghatározott általános 

társadalmi-gazdasági és energetikai jövőképet. 

 

Az energiaigény előrejelzése alapelvekben két módszerrel végezhető el. Egyrészt 

extrapolálhatjuk a múltbeli és jelenlegi trendeket (globális előrebecslés). Másrészt becslést 

készíthetünk a főbb gazdasági mutatókra (népesség alakulása, életszínvonal alakulása, GDP 

növekedése, energia-igényesség változása, gazdasági szerkezet-váltás, stb.).Ez utóbbit 

szektoriális előrebecslésnek nevezzük, amelynek keretében az energiafelhasználás és a 

különféle gazdasági mutatók közötti összefüggéseket vetítik előre. 

 

Az elmúlt 2 év kiszámíthatatlan változásai és a válságból való kilábalással kapcsolatos 

bizonytalanság még nehezebbé teszi a jövő megítélését. A hazai gazdaság erős függése az EU 

államoktól és a világgazdaság egyes fontos tényezőitől csak tovább növeli a bizonytalanságot. 

 

A kutatók a következő egy-másfél évtizedre átlagban évi 3-4 %-os gazdasági növekedési 

ütemet tételeznek fel Magyarország részére. Ez a növekedési cél azért is alapvetően fontos, 

mert a fejlett EU tagállamok növekedési üteme 2% körüli, így hazánk a politikailag 

megfogalmazott és társadalmilag elvárt növekedési pályán tud haladni. Ez a pálya azt is 

garantálja, hogy az Euró csatlakozáshoz szükségesnek tartott célt – vagyis hogy 

Magyarország egy főre jutó GDP-je elérje az EU átlag 80%-át – belátható időn belül elérjük. 

 

Az elmúlt évek GDP növekedésének és energiafelhasználási adatainak elemzése alapján 

feltehetjük, hogy a következő egy-másfél évtizedben 1% GDP növekedéshez 0,17-0,25% 

energiafelhasználás növekedés és 0,33-0,5% villamosenergia igény növekedés várható. 

Feltehető, hogy az energiafelhasználás/GDP növekedés mutató az idők során lassan 

emelkedik. Ugyanakkor itt figyelembe kell venni az energiahatékonysági tevékenység hatását, 

mely ezt a mutatót csökkenti. 

 

A 2020-ig terjedő időszakra az évi átlagos 3%-os gazdasági növekedéshez a realista szcenárió 

szerint az ország összes energiaigénye évi 0,5-0,75%-kal növekszik, míg a villamosenergia 

igény 1-1,5%-kal. 
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3.6 A KHEM tanulmány szerint az energiaigények alakulása különböző gazdasági 

fejlődési pályák mellett.  

 
A lehetségesnek tekinthető, az energiaigény prognózisok alapjául vett gazdasági fejlődési 

pályákat a 3.1 táblázat tartalmazza és a 3.3 ábra szemlélteti. 

 
3.1 táblázat 

 

ÉVSZÁM 

A  GDP NÖVEKEDÉSI ÜTEME  

[%/év] 

Optimista 

szcenárió 

Realista 

szcenárió 

Pesszimista 

szcenárió 

2009 (várható) -6,7 -6,7 -6,7 

2010 -0,9 -0,9 -3,5 

2011 1,0 0,1 -1,0 

2012 3,0 1,0 0,0 

2013 4,5 2,0 1,0 

2014 4,5 3,0 1,5 

2015 4,5 4,0 2,0 

2016 4,5 4,5 2,5 

2017 4,5 4,5 3,0 

2018 4,5 4,5 3,0 

2019 4,5 4,5 3,0 

2020 4,5 4,5 3,0 

Forrás: KHEM tanulmány 
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3.3 ábra: a GDP növekedés 3 forgatókönyve, 2008-2020, % 

 
Forrás: KHEM tanulmány 

 
A 2000-2008 időszaki GDP-energiafelhasználás regresszió figyelembe vételével 2020-ra a 

következő energiaigény növekményekkel, illetve energia igénnyel lehet számolni: 

 
3.2 táblázat: GDP növekedési és energiaigény prognózisok 

Szcenárió 

2020. évi GDP % 

[2007. év =100 %] 

2020. évi energia 

igény %  

[2007. év =100 %] 

2020. évi energia 

igény PJ 
*
 

[2007. év = 1125 PJ] 

Optimista 135,4% 108,09 % 1217 PJ 

Realista 127,3% 106,39 % 1198 PJ 

Pesszimista 107,5% 101,93 % 1148 PJ 

Forrás: KHEM tanulmány
 

* 
Az energiaigény az energiatakarékossági intézkedéseket még nem tartalmazza 

 

A táblázatban szereplő  energiaigényeket – az EU elvárások szellemében is – csökkenteni kell 

a 2020-ig elérendő energia-megtakarításokkal.  
 
A különböző gazdasági fejlődési pályák mellett elérhető energia-megtakarításokat az 

alábbi feltételezésekkel lehet megbecsülni: 
 

 Az optimista szcenárió szerinti gazdasági fejlődésnél – figyelembe véve a várható EU 

támogatásokat is – jelentős hazai forrásokat lehet biztosítani az energia-megtakarítások 
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ösztönzésére. A kedvező gazdasági feltételek mellett elérhető az EU által elvárt – 2008. 

évi energiafelhasználásra vetített – 20%-os energia-megtakarítás. 

 A reálisnak tekintett gazdasági felfutásnál kevésbé kedvezőek a támogatási lehetőségek, 

bizonytalanná válhat a célul energia-megtakarítás. A kedvezőtlenebb gazdasági háttér 

mellett 15%-nál nem lehet nagyobbra prognosztizálni az elérhető energia-megtakarítás 

mértékét. 

 A pesszimista gazdasági szcenárió mellett erősen leszűkülnek a támogatási lehetőségek, 

erősödik a gazdasági szereplőknél a tőkehiány, így ebben az esetben alapvetően az EU 

forrásokra kell alapozni az energiatakarékosság ösztönzését. A kedvezőtlen gazdasági 

háttér mellett már 10%-os energia-megtakarítást is kedvező eredménynek lehet 

tekinteni. 
 
A vizsgált szcenáriók szerinti igényalakulásokat a 3.3 táblázat mutatja. 

  

3.3 táblázat: az energiahatékonysági intézkedésekkel korrigált energiaigény prognózis 

Szcenárió 
2020. évi energia igény PJ  

[2007. év = 1125 PJ] 
Energiatakarékossággal 

csökkentett energiaigény, PJ 

Optimista 1217 PJ 992 (-20%) 

Realista 1198 PJ 1029 (-15%) 

Pesszimista 1148 PJ 1035 (-10%) 

Forrás: KHEM tanulmány 

 
Az előzőekben kifejtett elemzési szempontok mellett a 2020. évi összenergia igény 992-1035 

PJ/év közötti intervallumba esik. 

 

A 2020. évi összenergia igény GKI prognózisa 1179 PJ-t mutat. A különbség az eltérő 

módszertanból és feltevésekből adódik, de elsősorban abból, hogy kevésbé optimista az 

energiatakarékossági lehetőségeket illetően. 2020-ra az Energia Központ IEA részére készített 

prognózisa 1210 PJ, míg az EU által készített PRIMES modell alapforgatókönyve is hasonló 

igényt prognosztizál, ugyancsak jóval kisebb teret becsülve az energiatakarékossági 

intézkedések hatásainak. Az IEA részére készített prognózis értéke 2030-ra 1400PJ 

felhasználással számol. Véleményünk szerint, a külső gazdasági feltételek és az EU 

célkitűzések teljesülése függvényében 2020-ban a hazai összenergia igény 1050-1150 PJ 

között lesz, figyelembe véve az energiahatékonysági intézkedéseket is. Ez az értéksáv – a      

3 % / év körüli gazdasági növekedés ellenére – gyakorlatilag az 1993-2008. évek közötti 

energiafelhasználásnak felel meg. 

 

Az Energia Központ prognózisa szerint a magyar energiahordozó szerkezet (energia-mix) a 

3.4 ábra szerint alakul. A prognózis szerint a 13%-os magyar megújuló cél helyett csak 11,3% 

teljesül. A GKI prognózis hasonló energia-mixet tételez fel. 
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3.4 ábra: A 2020. évi magyar energia-mix, PJ 

 
 

Az energia-mix változását számos tényező, köztük az EU célkitűzések illetve a magyar 

energia politika befolyásolja. 

 

Ezek közül kiemeljük a villamosenergia-ipari beruházások szerepét. Az áramigény 

növekedéséből illetve az erőművek bontásából adódó többlet-kapacitás igényt az addig 

megépülő, főként földgáz-bázisú erőművek látják majd el, míg a szenes erőművek szerepe 

változatlan marad. A Paksi Atomerőmű új blokkja optimista feltevés szerint 2020-ra áll 

üzembe, így annak még nincs szerepe 2020-ban. A közlekedési ágazat 2020-ig tovább nő, 

azonban a jármű darabszámból és a növekvő futás- ill. szállítási-teljesítményből adódó 

többletfogyasztást várhatóan kompenzálja a hatékonyság növekedés, a jobb tömegközlekedési 

szervezés. 

 

4. Az energiatakarékosság reális lehetőségei 

 

4.1 Az energiatakarékosság alapfogalmai 

 

Fontos, hogy megkülönböztessük a spórolást a takarékosságtól. Spórolásnak tekintjük az ilyen 

tanácsokat: olts le egy lámpát, ne fűtsd a szobádat 22 fokra, hanem csak 20°-ra, 18°-ra! stb. 

Az energiatakarékosság azt jelenti, hogy ugyanazt a szolgáltatást, terméket stb. kevesebb 

energia felhasználásával hozzuk létre. Vagyis tartjuk a 22 fokot vagy a fényerő szintet, de 

kevesebb energia felhasználásával. Azaz az energiát hatékonyabban használjuk fel. 

 

A spórolásnak is megvan a maga helye és jelentősége, de úgy véljük, a 21. században 

elsősorban a hatékonyság növelésére kell koncentrálnunk.  

 

A megtakarítható energiát hívjuk energiatakarékossági potenciálnak. De kétféle potenciál 

létezik: 1. a műszaki, és 2. a gazdasági potenciál.  

 

A műszaki energiatakarékossági potenciál általában folyamatosan növekszik a technika 

fejlődésével, pl. épületek fűtése esetén egyre jobb szigetelő anyagok, nyílászáró szerkezetek, 

kazánok, szabályozó szerkezetek stb. vannak. A gazdasági potenciál azt mutatja meg, hogy 

piaci körülmények között a műszaki potenciálnak mely hányadát tudjuk kihasználni, azaz 

meddig gazdaságos-nyereséges egy beruházás, meddig számolhat a befektető tisztességes 
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megtérülésre. A gazdaságosság minimális feltétele, hogy a beruházás a beépített eszköz 

élettartamán belül megtérüljön. Sajnos gyakran ez a feltétel nem teljesül, pl. épület 

hőszigetelésnél a 20-30 éves megtérülés is előfordul. 

 

Azaz nem minden energiahatékonysági beruházás ésszerű, gazdaságos. A szakmának a 

feladata, hogy feltárja, hogy mely beruházás típusok a leggazdaságosabbak ("best 

practice"), és ezeket a megoldásokat kell ismertetni és támogatni. 

 

Nyilvánvaló, hogy igazán a gazdasági potenciál a fontos. Meghatározása azonban nem 

egyszerű, hiszen olyan gyorsan változó tényezőktől függ, mint a nemzetközi energiaárak, 

munkaerő árak, beruházási költségek stb. 

 

Egy egész ország hatékonyságának mérésére az EU-ban bevezették az ún. ODEX mutatót, 

melyet mintegy 30 különböző ágazati indikátor súlyozott kombinációiból lehet kiszámítani.  

 

Az alábbiakban áttekintjük az ún. benchmark-módszer (az EU átlaghoz, mint referencia-

értékhez viszonyítás az indikátorok segítségével) segítségével, hol tart a hazai 

energiahatékonyság. Az összehasonlítás alapját egy EU projekt, az ODYSSEE illetve a 

Nemzetközi Energia Ügynökség adatbázisa adja.  

 

Lássunk néhány példát: 

 

-- A villamos energia termelésének hatásfoka (“csak villany erőmű”) 
hatékonyság Magyarországon: 34 % 

 hatékonyság az EU-ban:  40 % 

(hasonló különbségeket mutatnak a szenes és földgázos erőművek is). 

 

Az EU-15-ben és Magyarországon is a végső energiafelhasználásnak kb. 40-45 %-át teszi ki a 

helyiségfűtés. A magyar helyiségfűtés átlagos fogyasztása 0,90 GJ/m2,év, az EU-15-ben 

ugyanaz 0,53 GJ/m2,év, egy EU „hatékony” – azaz a korszerű szabványoknak megfelelő 

épületben: 0,24 GJ/m2,év. Vagyis a hazai fajlagos fűtési energiafelhasználás 70 %-kal 

magasabb az EU-15-énél. (Lásd 4.1 ábra.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

         

 Adószám: 18000672-1-41 
Cégjegyzékszám: 10977 

 Bankszámla szám: 10300002-10484665-49020016                     oldal: 28 / 43 

H-1037 Budapest, Bojtár utca 64-66. 
Telefon:  244-8045 
Telefax:  244-8044 
E-mail: info@proenergia.hu 

 

4.1 ábra: Lakások fajlagos fűtési energiafogyasztása hazánkban és az EU-ban, 

kWh/m2,év 

 

 

A hazai épületek fűtési fogyasztásának 10-20%-a költség-hatékony módon megtakarítható! 

 

-- Az acélgyártás egységfogyasztása (a magyar fogyasztás 5 %-kal magasabb az EU-15-

énél). 
-- A cementgyártás egységfogyasztása (a magyar fogyasztás 15 %-kal magasabb az EU-15-

énél). 
-- A személygépkocsik egységfogyasztása (a magyar fogyasztás 20 %-kal alacsonyabb az 

EU-15-énél, a kisebb gépkocsiknak és a kisebb futás-teljesítménynek köszönhetően). 

 

4.1.1. Mely területeken vagyunk jók? 

 

A magyar gazdaság szerkezete korszerűbb az EU-15-ök átlagánál, nálunk több a korszerű, 

nagy hozzáadott értéket termelő, alacsony energia-fogyasztású ágazat (gépkocsi, háztartási 

gép, műszer, kommunikációs és elektronikai eszköz stb. gyártás). Az energia-intenzív 

ágazatokban (vas- és cement-gyártás, vegyipar) fajlagos mutatóink alig gyengébbek az EU-

énál. A magyar közlekedés fajlagos fogyasztása az EU átlag alatt van. 

 

És ahol rosszul állunk: 

 

Épületeink energiafogyasztása igen magas, de a hazai erőmű állomány nagy része is 

elöregedett, alacsony hatásfokú. Szintén gyenge a hazai közösségi közlekedés járműveinek 

(pl. buszok) hatásfoka. 

 

4.1.2. A hazai energiatakarékossági potenciál nagysága 

 

Ismertek azok a módszerek, amelyek segítségével meg lehet becsülni a hazai 

energiatakarékossági potenciált, a becslést azonban megnehezíti, hogy a gazdasági 

potenciál erősen függ az energiaáraktól, a befektetési- és munkaerő-költségektől. 
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Számításaink szerint a jelenlegi árakkal és költségekkel a költséghatékony magyar gazdasági 

energiatakarékossági potenciál: 

 

 - a hő és villamosenergia szektorban: 5-10 % 

 - a hazai épületekben:   10-20 % 

 - a közlekedésben-szállításban:   5-10 % 

 

A hazai épületenergetikai potenciál vonatkozásában vannak ennél optimistább nézetek is, 

azonban azok a becslések nem veszik figyelembe, hogy (1) a lakóépületek nem kis része 

annyira rossz állapotban van, hogy nem érdemes rájuk költeni; (2) a lakók-tulajdonosok egy 

része pénzhiány és érdektelenség miatt még magas támogatás mellett sem hajlandó pénzt 

költeni az energiatakarékossági beruházásokra. De limitet jelent (3) az állami források illetve 

(4) az építőipari kapacitások végessége is. (Nem érdemes az energiatakarékossági potenciálba 

sorolni olyan megoldásokat, melyek 50 éven belül sem érvényesíthetők.) Itt jegyezzük meg 

azt is, hogy a hazai épületállomány energetikai állapotáról rendkívül kevés adat áll 

rendelkezésre, így mindenféle modellszámítás nem egyéb mint durva becslés a megbízható 

adatok hiánya miatt. 

 

A teljes magyar gazdasági energiatakarékossági potenciál 100-150 PJ-ra tehető, amely 

10-15 %-a a hazai összenergia felhasználásnak. Ezt az energiamennyiséget ma 

Magyarországon költség-hatékony módon, negatív ráfordítással (azaz nyereséget termelve) 

meg lehet takarítani. Erőltetett ütemben, nagy állami ráfordításokkal ennél magasabb szint is 

elérhető, de ennek magas ára lehet. 

 

4.2 Az Energiahatékonysági és energiaszolgáltatási direktíva célkitűzései 
 

Az EU Energiahatékonysági és energiaszolgáltatási direktíva (ESD) 9 éven át (2008-

2016) évi 1%-os végső energia felhasználás csökkentést ír elő. Az ESD-ben kötelezően 

előírt célkitűzés teljesítésére készült Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági 

Akcióterve, melynek keretében részletesen kidolgozásra kerültek az ésszerű, gazdaságos 

megoldások az összesen 9% energia felhasználás csökkenés teljesítésére.  

 

2008-ban az EU egy újabb, ambíciózus célkitűzést fogalmazott meg: az energiahatékonyság 

20%-os növelését, az emissziók 20%-os csökkentését és a megújulók 20%-ra (hazánk részére 

13%-ra) növelését. 

 

Az ESD valamennyi végfelhasználói szektorra kiterjed {háztartások, tercier szektor 

(kereskedelem, egészségügy, oktatás, államigazgatás, önkormányzatok), nem energia-intenzív 

ipar, közlekedés, mezőgazdaság}, nem terjed ki azonban az energia szektorra és az emisszió 

kereskedelem hatálya alá eső ágazatokra (pl. vas- és acélipar, cementipar). 

 

A 9 év alatt 9%-os energia megtakarítást a legutóbbi öt év korrigálatlan végső 

energiafelhasználásának bázisán kell elérni. Minden energiahatékonysági intézkedésnek 

ellenőrizhetőnek, mérhetőnek vagy becsülhetőnek kell lennie. 
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A célkitűzések a legfontosabb szektorokat érintik: 

- háztartási szektor épületállománya; 

- háztartási gépek; 

- tercier szektor épületállománya; 

- tercier szektor irodagépei; 

- közlekedés, szállítmányozás; 

- nem energia intenzív ipar. 

De vannak szektorokon átnyúló intézkedések is, pl. az energiatudatos viselkedéssel, 

energiahatékonysági tájékoztatással (pl. készülékek címkézése), energiaadókkal, stb. 

kapcsolatban. 

 

A Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv azokat a már folyamatban lévő illetve 

tervezett energiahatékonysági intézkedéseket tartalmazza, amelyek révén Magyarország a 

2008-2016. közötti időszakban az EU emissziókereskedelmi rendszerének hatálya alá nem 

tartozó ágazatok és iparágak végső energiafelhasználását évi 1%-kal, 2016-ig elérendően - a 

számítások szerint szükséges - 57,4 PJ/év (15970 GWh/év) mértékben csökkenteni tudja. Az 

intézkedések a hazai klímavédelem célkitűzéseivel is összhangban vannak. 

Az igénybe vett eszközök a következők: 

- közvetlen beruházási támogatások, amelyek eredménye annak a függvénye, hogy milyen 

nagyságú támogatási keretek állnak rendelkezésre, illetve ezek révén mekkora beruházásokat 

generálnak; 

- közvetlen hatású jogi intézkedések, amelyek állami támogatásokat nem (vagy csak 

közvetetten) igényelnek. Itt az elérendő eredmények annak a függvényében alakulnak, hogy 

milyen mértékben sikerül érvényre juttatni a javasolt jogi előírásokat; 

- közvetett hatású intézkedések, amelyek döntően a tudatformálásra irányulnak. Ezek hatása 

részben az energiatakarékos viselkedésforma kialakulásában nyilvánul meg, másrészt pedig 

ösztönzőleg hatnak az energiatakarékossági célú beruházások elvégzésére. 

 
A cél elérése érdekében a Cselekvési Terv a következő fő beavatkozási területeket és 

részterületeket jelöli meg:  

 az épületek energiahatékonyságának a növelése (az építési technológiák, valamint az 

épületek vonatkozásában). Ezen belül: 

o a lakossági szektor épületállománya, 

o az intézményi szektor épületállománya, 

o a vállalkozói szektor épületállománya.  

 a közlekedés, szállítmányozás energiahatékonyságának a növelése,  

 a tipikusan energiafogyasztó termékcsoportok, (amelyek jelentősebben 

befolyásolhatják az energiaigények mértékét (pl. hűtőszekrény)) 

energiahatékonyságának a növelése, 

 szemléletformálás, oktatás.   
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A beavatkozások hatékonysági sorrendje részben az adott intézkedés által érintett területnek 

az energiafelhasználáson belüli részarányából illetve az elérhető energiatakarékosság 

mértékéből adódik. A Cselekvési Terv – a 2006/32/EK irányelv - szellemében összhangban a 

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia értékeléseivel - az épületállomány energetikai 

jellemzőinek a javítására helyezi a legnagyobb súlyt, így ezen a területen szigorú 

célkitűzéseket kell meghatározni: 

− az energetikai követelmények fokozatos szigorításával el kell érni, hogy 2020. december 

31-től valamennyi új épület „közel zéró energiafelhasználású” legyen és az épületek 

energiafelhasználásának nagy része megújuló energiaforrásokból kell, hogy származzon.  

Ezen követelmények megvalósításához támogatásokat kell biztosítani; 

− az új középületeknél – a példamutatás érdekében – 2018. december 31-től el kell érni, 

hogy minden új épület „közel zéró energiafelhasználású” legyen (a közintézmények 

kiemelt kezelését biztosítja a KEOP épületenergetikai fejlesztések konstrukciójában az a 

kedvezmény, hogy közintézmények 100%-os támogatást is kaphatnak az energetikai 

korszerűsítéshez); 

− az államilag támogatott lakás és középület korszerűsítéseknél meg kell határozni az 

elérendő épületenergetikai követelményeket; 

− a lakások energetikai korszerűsítésénél az ablakcsere mellett támogatni kell a nyári 

hővédelmet, a külső mobil árnyékolók beépítését.   

 
Kiemelten kell kezelni a közszféra épületállományának energetikai megújítását. A jelentős 

nagyságú közösségi épületállomány megújításának kettős hozadéka van. Egyrészt 

példamutatást jelent, demonstrálja a kormányzat elkötelezettségét a piaci szereplők és a civil 

szféra irányába, hitelessé teszi az energiatakarékossági és hatékonysági kampányokat, 

felhívásokat és programokat. Másrészt kézzelfogható megtakarítást is elérhető, ami a jelenleg 

szűkülő források közepette különösen fontos, és hatékonyabb költségvetési gazdálkodást, 

hatékonyabb kormányzást tesz lehetővé.  

 

Ennek a preferenciának az érvényesítése elsősorban a támogatások elosztásában, illetve 

koncentrálásában tükröződik. 

 

A Cselekvési Terv részletes vizsgálatai a 2008-2016. közötti időszak 9 évére vonatkoznak és 

a számítások már erre az időszakra is jelentős támogatási forráshiányt mutatnak. Ahhoz, hogy 

a 2020-ig szóló EU tagállami elvárásnak Magyarország eleget tegyen, a 2008-2020 időszakra 

adódó összes támogatási igény – arányosítva a nem ETS szektori 9%-os megtakarításhoz 

kimutatott támogatási szükségletet – 1000-1100 Mrd Ft. 

 

A támogatási igények, illetve a rendelkezésre álló támogatási lehetőségek összevetésével 

egyértelműen megállapítható, hogy az energiatakarékossági célkitűzések a KEOP 

támogatásokon túli jelentős egyéb támogatási források biztosítása nélkül sem 2016-ra, 

sem 2020-ra nem teljesíthetőek. Sürgős intézkedéseket kell tenni a szükséges támogatási 

források biztosítása, az e téren meglévő pályázati rendszerek eredményorientált 

összehangolása érdekében, és erőteljesen fokozni kell a tájékoztató, szemléletformáló 

tevékenységet.  
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A következő évtizedben a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervben megfogalmazott 

31  intézkedésből érdemes kiindulni, melyeket az alábbiakban ismertetünk: 

 

1./ Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) indítása  

2./ 2009. évi NEP pályázati rendszer 

3./ Egyedi mérések, mini hőközpontok alkalmazása a távhőszolgáltatásban 

4./ Energiahatékonysági tanácsadói hálózat működésének fejlesztése 

5./ Épületenergetikai követelmények előírásainak következetes alkalmazása és ellenőrzése, az 

épületenergetikai előírások fokozatos szigorítása 

6./ Épületek energetikai tanúsítvány rendszerének a működtetése 

7./ Háztartási kazánok minimális energiahatékonysági követelményeinek előírása és 

időszakos felülvizsgálata 

8./ Háztartási kazánok és klímaberendezések energiahatékonysági címkézése 

9./ Háztartási villany- és gázbojlerek energiahatékonysági címkézése 

10./ Támogatás nyújtása a kiemelt energiahatékonyságú, „A” címkéjű háztartási hűtőgépek, a 

kiemelt energiahatékonyságú, „A” címkéjű háztartási fagyasztógépek és egyéb háztartási 

gépek vásárlásához, a régi készülék cseréjével 

11./ Energiatakarékos világító berendezések (kompakt fénycsövek) elterjedésének fokozása 

12./ Energiahatékonysági képzési anyagok alapfokú, illetve a középfokú oktatásban való 

alkalmazása 

13./ Önkormányzati képzés, tudatformálás, tanácsadás a UNDP/GEF projektek során  

14./ Környezet és Infrastruktúra Operatív Program megvalósítása 

15./ Környezet és Energia Operatív Program „Hatékony energiafelhasználás” konstrukció 

hatékonyságának és támogatási keretének a növelése 

16./ Harmadik feles finanszírozás” – KEOP konstrukció 

17./ Energiafelhasználás mérséklésének ösztönzése a Regionális Operatív Programokban 

18./ ESCO típusú beruházások szabályozás oldali  elősegítése  

19./ A közbeszerzésekhez kapcsolódó energiahatékonysági irányelvek kidolgozása és 

alkalmazása 

20./ Az irodai berendezésekre vonatkozó minimális energiahatékonysági követelmények 

kidolgozása 

21./ Energiahatékonysági Hitel Alap folytatása a hitelalap növelésével 

22./ A távhő ellátórendszerek felújítása, a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tétele 

23./ Energetikus kötelező jellegű alkalmazása a nagy energiafogyasztóknál 

24./ Nagyfogyasztók kötelező jellegű energiafogyasztási beszámolója 
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25./ Önkéntes megállapodások (audit elvégzése, energiatakarékosság) elősegítése 

26./ Veszteséghő hasznosítás (füstgáz, transzformátorok, kemencék, stb.) 

27./ A nehéz közúti gépjárművek által fizetendő útdíj fenntartása és kiterjesztése 

28./ P+R rendszer az energiahatékony személyi közlekedésért 

29./ Tudatformálás – speciális fogyasztói csoportok oktatása 

30. / Elektronikus fogyasztásmérési-rendszer bevezetése 

31./ A közlekedést érintő intézkedések, amelyek energiatakarékossági, környezetvédelmi 

hatásait az EU elvárások szerinti időpontban készítendő, 2020-ig szóló cselekvési tervben 

kell figyelembe venni. 
 
A 2016-ig szóló Cselekvési Tervben nem számszerűsített intézkedések:    

 

− Az Európai Parlament és Tanács COM 2008/779 irányelv tervezete előírja, hogy a 

gumiabroncsokon jelölve legyen az energiahatékonyság. Mivel a gumiabroncsok a 

gépjárművek üzemanyag felhasználásának 20-30%-áért felelősek, így az üzemanyag 

hatékony gumiabroncsok nagyarányú előretörése jelentős energiamegtakarítást 

eredményezhet. 

− A Közlekedési Stratégia egyes közlekedés-korszerűsítéssel kapcsolatos kívánalmai 

(autóbusz rekonstrukciós program, a tömegközlekedés energiahatékonyságának a javítása, 

illetve a vízi szállítások előtérbe helyezése) a közlekedés energiaigényének a jelentős 

mérséklődését eredményezhetik. 

Komoly nevelő – és energiaigényt mérséklő - hatása van a KHEM által szervezett autómentes 

napok intézkedésnek, illetve a kerékpáros közlekedés ösztönzésének, valamint a 

környezettudatos vezetés (ÖKO DRIVING) elterjedésének.  
 
4.3 A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) 

 

A NÉS feladata, hogy járuljon hozzá egy klímabarát fenntartható fejlődési pályára való 

átálláshoz, a gazdasági versenyképesség fokozásához, az emberek életminőségének 

javításához, figyelembe véve az ország természeti, társadalmi és gazdasági adottságait. 

 

A NÉS behatóan elemzi a végső energia felhasználást. Ezen belül az ipar, a közlekedés, a 

mezőgazdaság végső felhasználásait. Górcső alá veszi a kibocsátás – csökkentési célokat. 

Ösztönzőket határoz meg az alacsonyabb széntartalmú gazdaság felé vezető úton. Nagy 

vonalakban elemzi az energiaszerkezetet, az energiahatékonyságot és a gazdasági szerkezetet. 

 

A NÉS megfogalmazza az energetika stratégiai céljait: 

- az ökológiai terhelés mérséklést a primerenegia felhasználás mérséklésével kell elérni (a 

kívánt GDP növekedés ne járjon együtt az energiafelhasználás növekedésével) 

- ösztönözni kell a lakosságot és a közintézményi szférát az energiatakarékosságra 

- a fiskális politika környezeti szempontú felülvizsgálata (káros támogatások felülvizsgálata, 

az adórendszer átalakítása). 

  

Az energiahatékonyság növelését a NÉS fogyasztói csoportonként elemzi: 

Részletesen számba veszi: 

- az erőművi hatásfokjavítást 
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- a lakossági és közületi energiatakarékosságot 

 --nyílászárók cseréje; 

 --épülethatároló szerkezetek hőszigetelése; 

 --fűtési berendezések korszerűsítése; 

 --fűtésszabályozás; 

 --távhő egyedi szabályozása. 

 

A lakossági – közületi szektorban a NÉS  szerint kiemelten kell kezelni az épületenergetikai 

előírások fokozatos szigorítását. 

 

A NÉS megfogalmazza a közlekedési energiafelhasználásra vonatkozó stratégiai célokat: 

- ösztönözni kell a közlekedés karbon-intenzitásának csökkentését, annak érdekében szinten 

kell tartani – lehetőség szerint – növelni kell a tömegközlekedés részarányát; 

- növelni kell a kombinált áruszállítás részarányát; 

- tudatos és körültekintő infrastruktúra fejlesztés szükséges a városi és elővárosi kötött pályás 

közlekedés fejlesztéséhez; 

- a teherszállítás externális költségeit be kell építeni az útdíj rendszerébe; 

- teret kell biztosítani a helyi közlekedésfejlesztési döntéseknek, erősítve a kistérségek 

szerepét. 

 

Összességében a NÉS szerint a kibocsátás csökkentés legfontosabb területe: 

- az energiahatékonyság elősegítése a lakossági és közületi szektorban; 

- erőművi hatásfoknövelés, kapcsolt energiatermelés bővítése; 

- a megújuló energiák elterjedésének bővítése; 

- ipari energiaracionalizálási projektek; 

- a közlekedési szerkezet átalakítása; 

- a szén-dioxid megkötés elősegítése erdőtelepítéssel. 

 

A NÉS szerint az éghajlati alkalmazkodás össztársadalmi feladat. Az éghajlati alkalmazkodás 

felelősségét nem csak az államnak, hanem az üzleti szférának, a civil szervezeteknek és a 

lakosságnak is viselnie kell, az alábbiak szerint: 

 

Háztartások: 

A fogyasztási szerkezet megváltoztatásáért a lakossági fogyasztók tehetnek a legtöbbet. 

-takarékos háztartási anyag és energiafelhasználás (fűtés, melegvíz, főzés); 

-klímatudatos lakossági fogyasztás. 

  

Közlekedés: 

-egyéni közlekedés visszaszorítása, a tömegközlekedés (vasút, autóbusz) előnyben 

részesítése; 

-közúti teherszállítás átterelése vasútra; 

-kombinált közúti – vasúti közlekedés fejlesztése. 

 

Üzleti szféra: 

 -saját vállalati működésre vonatkozó erőforrás-, anyag-, energiatakarékosság tervek; 

 -energiahatékony irodai készülékek használata; 
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 -önkéntes megállapodások az energiaintenzív ágazatok érdekképviseleti szervezeteivel az 

energiafogyasztás csökkentésére; 

 -szemléletformáló programokban való részvétel, civil szervezetekkel való együttműködés. 

 

4.4 A legújabb fejlemények, elvégzendő feladatok 

 

A közeljövőben rendkívül nagy súlyt kell helyezni az épületenergetikára a klímavédelem, az 

energiafüggőség csökkentése és a foglalkoztatás növelése érdekében.  

 

Jelenleg Magyarországon évente a privát illetve az államilag támogatott épület-felújítások 

becsült száma összesen kb. 50-60 ezer, alig több mint a kereken 4 millió lakott lakás 1%-a. 

Ezt a felújítási számot 2-4-szeresére indokolt növelni az új energiatakarékossági politika 

keretében.  

 

Ennek a hatalmas felújítási programnak levezénylésére alapvetően meg kell erősíteni a 

pályázat-kezeléssel foglalkozó háttér-intézményeket, és drasztikus mértékben egyszerűsíteni 

kell a pályázati rendszert. Ezek a lépések lecsökkentik a pályázatok elbírálásának idejét és 

költségét. Ugyanakkor ki kell dolgozni egy megfelelő monitoring rendszert, mely nyomon 

követi az állam által támogatott energiatakarékossági beruházások hatásait, s mely révén 

értékelni lehet, hogyan hasznosult az állam (azaz az adófizetők) pénze. 

 

Ezzel párhuzamosan a legfontosabb, legnagyobb energiatakarékossági potenciállal rendelkező 

területeken {pl. középületek (kórházak, iskolák), lakóépületek}adatokat kell gyűjteni a 

jelenlegi tényszerű fogyasztásokról, pl. az energia számlák alapján, és az épület 

alapterületének ismeretében ki kell számítani az épület fajlagos, GJ/m
2
 energiafogyasztását. A 

középületekről és a többlakásos lakóépületekről minél több épület-energetikai adatot kell 

begyűjteni, mert a sokszáz milliárd Ft-ot csak megalapozott elemzések és szigorú adat- és 

eredmény ellenőrzés alapján szabad elkölteni. 

 

Az EU által előírt 13%-os megújuló energia célkitűzés teljesítésének költségeit még 

megbecsülni is nehéz. A KHEM dokumentum szerint a nemzeti célkitűzések 

megvalósításához, 2020-ra 7790 GWh/év zöldáram-termelés és összesen 135 PJ/év megújuló 

energiahordozó-felhasználás eléréséhez, előzetes becslések szerint a támogatási igény 300-

350 Mrd Ft. Ez az összeg alulbecsültnek tűnik. 
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5. A megújuló energia-hasznosítás súlypontjai 

 

5.1 Stratégiai dokumentumok 

 

A megújuló energiahordozó felhasználás jövőbeni alakulását meghatározza a 

2148/2008(X.31.) Korm. határozattal elfogadott, 2020-ig szóló megújuló energiahordozó 

stratégia, valamint az Európai Parlament és Tanács 2009/28/EK irányelve alapján 2010 június 

30-ig elkészítendő Megújuló Energiahordozó Cselekvési Terv. 

 

Az Európai Parlament és Tanács 2009/28/EK irányelve az alábbi, 2020-ra vonatkozó 

célkitűzések megvalósítását kívánja elősegíteni:  

 a megújuló energiahordozó felhasználás EU szinten érje el a 20%-ot, 

 a bioüzemanyag felhasználás részarány 10%-ot érjen el. 

 

Az irányelv a 20%-os megújuló energiahordozó részarány elérése érdekében tagállami szintű 

elvárásokat határoz meg, figyelembe véve a tagállami sajátosságokat. Magyarország felé EU 

elvárás, hogy 2020-ra a megújuló energiahordozó felhasználás érje el az országos 

energiaigény 13%-át. 

 

A "Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére, 2008-

2020" című dokumentum (megjelent 2008. júliusban) szerint a legfőbb stratégiai cél, hogy 

Magyarországon 2020-ban a megújuló energiaforrások felhasználása érje el a 186,3 PJ/év 

mértéket (ez 2006-ben 55 PJ/év). A stratégiai célkitűzésen (ez a stratégiában a „policy” 

szcenárió) belül: 

 a zöldáram-termelés a 2006. évi 1630 GWh-hoz képest 2020-ban érje el a 9470 GWh-t 

(79,6 PJ); 

 a hőtermelésen belül a megújuló energiaforrások felhasználása a 2006. évi 36 PJ-hez 

képest érje el a 87,1 PJ-t; 

 az üzemanyag-fogyasztáson belül a bioüzemanyagok energiaértéke – figyelembe véve 

az egyéb, megújuló energiahordozó bázisú üzemanyagokat – a 2006. évi mintegy 1 

PJ-hez képest 2020-ra növekedjen 19,6 PJ-ra. 

 

A KHEM munkatársai által kidolgozott "ELŐJELZÉSI DOKUMENTUM - A 2020-ig terjedő 

megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról" (megjelent 2009. decemberben) azonban 

már figyelembe veszi a 2008. ősze óta tartó világgazdasági válság hatásait a hazai 

energiafogyasztásra. Előzetes adatok szerint 2009-ben Magyarországon a GDP 6,7%-kal, az 

összenergia felhasználás 8,9%-kal, a földgáz fogyasztás 12%-kal, a villamosenergia 

fogyasztás 5,5%-kal esett vissza. A KHEM dokumentum figyelembe vette ezeket az adatokat, 

és újraszámolta a hazai energiaprognózisokat (lásd 3. fejezet).  

 
A 2020. évi megújuló energiahordozó felhasználás EU tagállami elvárásnak megfelelő 

mértéke a 2020. évi összenergia igény 13%-a. A különböző, vizsgált szcenáriók melletti – 

tagállami elvárásoknak megfelelő – 2020. évi megújuló energiahordozó felhasználás 

lehetséges célértékei így az alábbiak lehetnek: 
 
-- az optimista szcenárió prognosztizált 992 PJ/év összenergia felhasználásánál 129 PJ/év, 
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-- a realista szcenárió prognosztizált 1029 PJ/év összenergia felhasználásánál 133 PJ/év, 

-- a pesszimista szcenárió prognosztizált 1035 PJ/év összenergia felhasználásánál 135 PJ/év. 

 
Figyelembe véve a megújuló energiahordozó felhasználás növelésével elérhető 

társadalmi-nemzetgazdasági előnyöket, a 2009/28/EK irányelv szerinti nemzeti megújuló 

energiahordozó felhasználási célkitűzésnek a magasabb értéket, vagyis a 135PJ/év 

megújuló energiahordozó felhasználást fogadjuk el. Ez a cél lényegesen kisebb, mint a 

2008-ban kitűzött, de szükséges volt a gazdasági realitások-lehetőségek figyelembe vétele. A 

135PJ/év megújuló energiahordozó felhasználás eléréséhez az irányelvben bázisként 

meghatározott 2005. évi 49,9PJ/év megújuló energiahordozó felhasználást 2,7-szeresére kell 

növelni 2020-ra. 
 
5.2 A megújuló energiafelhasználás alakulása 2008-2020 között 

 
Magyarországon a megújuló energiaforrások felhasználása igen sokoldalú lehet. A 

legfontosabb alkalmazási területük a fűtési célú hőfelhasználás. Az utóbbi években azonban a 

villamosenergia termelés is hangsúlyossá vált. Az EU fontos szerepet szán az üzemanyagként 

történő felhasználásnak is. 

 

A megújulók előnye, hogy kevéssé terhelik a környezetet, s elősegítik az agrárfoglalkoztatást. 

A stratégiai dokumentum részletesen elemzi a megújulók felhasználásának fő trendjeit, a 

megújuló alapú villamosenergia–termelést, a megújuló alapú hőtermelést. 

Energiahordozóként is sorra veszi a kilátásokat 

-biomassza; 

 -biogáz; 

 -bioüzemanyagok; 

 -szél; 

 -geotermikus energia; 

 -napenergia; 

 -vízenergia. 

 

A 2020-ig prognosztizálható – nemzeti célérték kívánalomnak eleget tevő – megújuló 

energiafelhasználás összetételét az 5.1. táblázat, a termelő kapacitások alakulását pedig az 5.2. 

táblázat foglalja össze a KHEM dokumentum alapján. 

 

5.1 táblázat 

Megújuló villamosenergia-termelés  2005 2008 2010 2015 2020 

Összesen GWh 1803 2363 2662 5133 7790 

Vízenergia GWh 202 213 215 230 250 

Szél GWh 10 205 450 1370 1700 

Napenergia (napelem) GWh 0,1 0,5 2 8 16,5 

Geotermikus GWh 0,0 0,0 0,0 65 422 

Biomassza GWh 1506 1766 1800 3000 4440 

Biogáz GWh 25 69 85 350 660 

Hulladék megújuló része GWh 59 110 110 110 187 
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Megújuló energiafelhasználás 

hőtermelésre 
 2005 2008 2010 2015 2020 

Összesen PJ 28,30 38,93 40,23 48 53,7 

Napenergia (napkollektor) PJ 0,08 0,16 0,25 0,8 1,26 

Geotermikus energia PJ 3,63 4,0 4,5 7,0 9,0 

Biogáz + biometán PJ 0,07 0,29 1,0 5,0 7,0 

Tűzifa, biomassza PJ 23,94 33,63 33,63 34 34,94 

Hulladék megújuló része PJ 0,57 0,85 0,85 1,2 1,5 

Megújuló villamos energia TPES 

egyenértéke 
 2005 2008 2010 2015 2020 

Összesen PJ 21,41 20,67 21,2 41,17 61,75 

Vízenergia PJ 0,73 0,77 0,77 0,83 0,9 

Szél PJ 0,04 0,08 0,16 4,93 6,12 

Napenergia (napelem) PJ 0,0 0,002 0,007 0,03 0,06 

Geotermikus PJ 0,0 0,0 0,0 0,23 1,52 

Biomassza PJ 19,62 18,1 18,4 30,9 45,7 

Biogáz PJ 0,23 0,62 0,76 3,15 5,9 

Hulladék megújuló része PJ 0,81 1,1 1,1 1,1 1,55 

Megújuló energiafelhasználás 

mindösszesen 
 2005 2008 2010 2015 2020 

Mindösszesen PJ 49,92 66,5 70,43 104,17 135 

Bioüzemanyag PJ 0,21 6,9 9 15 19,55 

Összesen (bioüzemanyag nélkül) PJ 49,71 59,6 61,43 89,17 115,45 

Vízenergia PJ 0,73 0,77 0,77 0,83 0,9 

Szél PJ 0,04 0,08 0,16 4,93 6,12 

Napenergia (napelem+napkollektor) PJ 0,08 0,16 0,26 0,83 1,32 

Geotermikus PJ 3,63 4,0 4,5 7,23 10,52 

Biomassza PJ 43,56 51,73 52,03 64,9 80,64 

Biogáz+biometán PJ 0,30 0,91 1,76 8,15 12,9 

Hulladék megújuló része PJ 1,38 1,95 1,95 2,3 3,05 

Forrás: KHEM dokumentum 

 

5.2 táblázat 
Villamosenergia-termelés

2
  2005 2008 2020 

Villamos teljesítmény összesen MW 416,55 588,85 1945 

Vízenergia MW 55 56,9 66 

Szél MW 55 178 920 

Napenergia (napelem) MW 0,05 0,45 15 

Geotermikus MW 0 0 65 

Biomassza MW 290 321 725 

Biogáz MW 4,5 12,5 120 

                                                 

2
 Megjegyzés: a villamos energia PJ-ra történő átszámítása: 

− vízenergia, szélenergia és napenergia esetén 1 kWh: 3600 kJ 

− biomassza esetében 1 kWh: 10 300 kJ 

− biogáz esetében 1 kWh: 9 000 kJ 

− hulladékégetés esetében 1 kWh: 10 300 kJ 
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Hulladék megújuló része MW 12 20 34 

Hőtermelés  2005 2008 2020 

napkollektor-felület 1000m
2
 50 100 700 

Termelt biogáz + biometán  Mm
3
/év 13 39 560 

Tűzifa, biomassza igény  Mt/év 3,63 4,31 6,72 

Hulladék megújuló része  Mt/év 0,2 0,28 0,44 

Forrás: KHEM dokumentum 

 

A prognózis szerint a megújuló energiafelhasználás a 2005. évi 49,8 PJ-ról 135 PJ-ra 

emelkedik. A megújuló felhasználáson belül kissé csökken a hőtermelési célú hasznosítás, 

emelkedik viszont a zöld áram termelés és a bioüzemanyagok aránya. 
 
A megújuló energiaforrás-felhasználás összetétele tekintetében 2020-ban is a szilárd 

biomasszának lesz meghatározó szerepe, de aránya – miközben a volumene 43 PJ/év-ről 80 

PJ/év fölé emelkedik – a 2005. évi 87%-ról 60%-ra csökken 2020-ra. A jövőben a 

bioüzemanyag mellett a biogáz, a geotermikus, és a szélenergia hasznosításnak lesz 

komolyabb szerepe. A korábbihoz képest többszörösére tervezzük növelni a napenergia és 

hulladék-hasznosítást is. 
 
A zöld áram termelés a 2005. évi 1803 GWh-ról 2020-ra 7790 GWh-ra nő, ami nagy 

részben a biomassza alapú termelésnek tudható be és jelentős fejlődés prognosztizálható a 

szélerőművek tekintetében is. A struktúrában a 2005. évi egyoldalú erőforrás felhasználás 

mérséklődik: a zöld áram termelésben a szilárd biomassza részaránya – 20 PJ/év tüzelőanyag 

felhasználásról 45 PJ/évre történő növekedés mellett is – 83%-ról 2020-ra 57%-ra csökken. 

Erőteljesen megemelkedik a szélenergia felhasználás aránya (kb. 22%-ra), és egyre 

jelentősebb szerepe lesz a biogáz (8,4%) és a geotermikus energia (5,4%) felhasználásnak. 
 
A prognózis 2005-től 2020-ig összesen 1529 MW áram termelő kapacitás épülésével számol, 

ami nagy részben a szélenergia és biomassza (2020-ra összességében 1300 MW növekmény 

kapacitás) beruházásoknak tudható majd be. 
 
A hőpiacon a 2005. évi 28 PJ megújuló energiafelhasználás 2020-ra 54 PJ-ra nő. A 

megújuló energiafelhasználáson belül a hőtermelés részaránya 2020-ban 40%-ra 

prognosztizálható, vagyis a 2005. évinél lényegesen alacsonyabb részarányt jelent. 
 
A zöld áram termeléshez hasonlóan a hőpiacon is kiegyenlítettebbé válik a felhasznált 

megújuló energiaforrások összetétele azáltal, hogy csökken a szilárd biomassza részaránya 

(85%-ról 65%-ra), a biogáz, valamint a napenergia hasznosítás javára. A biomassza 

csökkenése helyes döntés. A 2008-as "Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások 

felhasználásának növelésére" szerint 2020-ra a hazai megújuló energiafelhasználás hőtermelés 

részében döntő szerepet játszik a tűzifa és biomassza, 79%-kal, a geotermikus energia 10,3%-

os, a biogáz és biometán 7%-os, egyéb 3,6%. Vagyis a korábbi stratégiában túlzottan nagy 

szerepet játszott a biomassza, ezt korrigálta most az új, 135PJ-os megújuló prognózis (lásd 

5.1. ábra). 
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5.1 ábra: A magyar megújuló energia-mix 2020-ban, PJ 

 
 

A célok szerinti megújuló energia felhasználást mutatja az alábbi ábra. 

 

5.2 ábra: Megújuló energia felhasználás célok szerint 2020-ban, PJ 

 
 

Természetesen a „végleges” értékeket a 2010 június 30-ig elkészítendő Megújuló 

Energiahordozó Cselekvési Terv fogja tartalmazni. 
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Mint az 5.1 és és 5.2 ábra mutatja, a vezető megújuló energia Magyarországon most is, és 

2020-ban is a biomassza. Ezzel kapcsolatban sok kritika hangzik el, sokan erdőpusztításról 

beszélnek. Nézzük meg, mit mutatnak a tényadatok (lásd 5.3 táblázat). 

 

5.3 táblázat: Magyarország erdőállománya, az erdők növekedése, a kitermelhető és a 

ténylegesen eltüzelt fa 

 

Magyarország területe 93 030 km2 (100,0%) 

Magyarország erdőállománya (2003) 17 750 km2  ( 19,1%) 

Magyarország erdőállománya (1965) 14 200 km2  ( 15,3%) 

Magyarország erdőállománya (1925) 11 000 km2  ( 11,8%) 

Az erdők faállománya (2003) ~330 millió m3  (100%) 

Az erdők éves növekménye  ~12 millió m3   (~ 4%) 

A kitermelhető éves famennyiség   ~9 millió m3  (~ 3%) 

A ténylegesen kitermelt éves fa ~7 millió m3  (~ 2%) 

Az erőművekben eltüzelt éves fa    ~1,5 millió m3 (~ 0,5%) 

Forrás: Stróbl Alajos 

 

Eszerint az ország erdősültsége nő, és a kitermelt fa mennyisége kevesebb, mint az erdők éves 

növekménye. Az erőművekben eltüzelt fa a kitermelt famennyiség 20%-a alatt van. 

 

5.3 Finanszírozási feltételek 
 

A KHEM dokumentum szerint a rendelkezésre álló pénzeszközök jelentős része a 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kezelt támogatási keret, ami a 

mezőgazdaságban kerül felhasználásra. A technikai jellegű beruházások támogatására az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Környezet és Energia Operatív Programjában 

(KEOP) 2013-ig 63 Mrd Ft áll rendelkezésre, amit csak kis mértékben növelnek az egyéb 

támogatási programok. 

 
A támogatási igények, illetve a rendelkezésre álló támogatási lehetőségek összevetésével 

egyértelműen megállapítható, hogy a megújuló energiahordozó felhasználás tervezett 

növeléséhez a kormányzatnak intézkedéseket kell tenni a szükséges támogatási források 

hazai és EU forrásokból történő biztosítása érdekében, és erőteljesen fokozni kell a 

tájékoztató, szemléletformáló tevékenységet. 
 

A jelenlegi támogatási rendszereket át kell gondolni, mert a megújulók támogatására 

napjainkban csupán kereken 20 mrd Ft jut évente. A magyar megújuló támogatások 

egységesek, míg más országokban technológiánként eltérőek (lásd 5.3 ábra). Egységesen 11 

cent támogatást ad a magyar állam minden megújuló energiának, míg a piaci ár 6 cent/kWh. 
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5.3 ábra: A megújuló energiák támogatása Ausztriában, Eurócent/kWh, 2008 

 

Forrás: Stróbl Alajos 

 

5.4 Összefoglalás 

 

Az EU által előírt 13%-os cél teljesítéséhez a szükséges megújuló energia potenciál 

rendelkezésre áll, megvan a szükséges politikai akarat, a szaktudás és a technológia is. 

Azonban (majdnem) minden megújulós fejlesztés beruházási és/vagy üzemeltetési támogatást 

igényel, ezért a megújuló stratégia egyik fő céljának kell lennie, hogy olyan irányokba 

allokálja a szűkös állami és EU pénzügyi forrásokat, ahol a legnagyobb "hozam" várható, 

azaz a befektetett pénz a legnagyobb mértékű megújuló energia növekményt eredményezi. A 

közeli és várhatóan a távolabbi jövőben Magyarországon a fiskális politika fő feladata lesz a 

költségvetési hiány alacsony szinten tartása, és az államadósság csökkentése, ezért nagyon 

racionálisan kell bánni a költségvetési forintokkal. 
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