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1. fejezet - A természeti erőforrások 
gazdaságtana 

1. Bevezetés 

A világ – benne Magyarország - természeti erőforrásai egyre inkább a szakmai és hétköznapi figyelem 

központjába kerülnek, ugyanis a termelés és fogyasztás rohamos növekedésével ezek felhasználása sok-sok 

kérdőjelet hordoz magával. 

A természeti erőforrásokkal hagyományosan a természet- és műszaki tudományok, valamint az utóbbi időkben 

társadalomtudományok, ezek közül is főleg a közgazdaságtan foglalkoznak. Számos tanulmány és szakkönyv 

született, amely a természeti erőforrások gazdaságtanát részleteiben vagy komplexen vizsgálják, ezek közül 

feltétlen meg kell említenünk a Bora Gyula és Korompai Attila szerkesztésében megjelent „A természeti 

erőforrások gazdaságtana és földrajza” című könyvet, valamint a Magda Róbert által szerkesztett „A 

magyarországi természeti erőforrások gazdaságtana és hasznosítása” című tankönyvet, amelyeket a geográfus 

hallgatók is kiválóan hasznosítani tudnak. 

Előbbi két kiadvány főleg a közgazdaságtudomány irányából közelíti a vizsgált témakört, jelen elektronikus 

jegyzet „A természeti erőforrások gazdaságtanának” megértéséhez a „földrajztudomány szemüvegén” keresztül 

mutat be több olyan fejezetet az energiagazdasághoz kapcsolódva, amelyet a leendő földrajztanárok a munkájuk 

során hasznosítani tudnak. 

2. Tartalmi áttekintés 

1. lecke: A természeti erőforrások fogalma, osztályozása és sajátosságai 

2. lecke: Energiapolitikai irányzatok és modellek 

3. lecke: Az Európai Unió energiapolitikája 

4. lecke: Magyarország energiapolitikája 

5. lecke: A meg nem újuló energiahordozók 

6. lecke: A megújuló energiahordozók 

7. lecke: Esettanulmányok a megújuló energiahordozók hasznosításáról I. 

8. lecke: Esettanulmányok a megújuló energiahordozók hasznosításáról II. 

9. lecke: A magyarországi erőművek 

10. lecke: Piaci viszonyok, közgazdasági háttér 

11. lecke: Civil vélemények az energiagazdaságról 

12. lecke: A fenntarthatóság és a környezetvédelem 

3. Célkitűzések, követelmények meghatározása 

Az elektronikus jegyzet fő célkitűzése, hogy az olvasók megismerjék az energiagazdaság által hasznosított 

természeti erőforrások főbb típusait és az azokat meghatározó és körülvevő földrajzi környezetet, s ennek 

megismerésével a földrajz tanárok az általános és középiskolai oktatás során hasznosítani tudják a benne 

leírtakat. 

Fontos, hogy alapvetően a geográfus szemlélet- és gondolkodásmód, a földrajzi megközelítés alkalmazásával, 

segítségével tudják értékelni a természeti erőforrásokat, azaz 
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- a jelenségeket a földrajzi környezet (természeti, társadalmi, gazdasági és műszaki-infrastrukturális környezet) 

összefüggő rendszerében értelmezzék; 

- úgy lássanak a térben, hogy az időt soha ne tévesszék szem elől; 

- a jelenségeket ágazati és területi aspektusból egyidejűleg értelmezzék; 

- a rendszerszemlélet kerüljön mindig előtérbe (Tóth J. 2001); 

További célunk, hogy feltárjuk a természeti erőforrások és a földrajzi környezet közötti kapcsolatok aspektusait 

is. 

A jegyzetben kiemelt szerepet kap az energetika, különösen hazánk energiagazdaságát mutatjuk be részletesen, 

amelyet kiemelt, stratégiai ágazatként kell kezelnünk. 

A tananyag megismerése során megszerezhető szakmai kompetenciák, fejlesztendő kompetenciaterületek: 

A szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére: 

az adott szakterületen szerzett tudását tantervi, műveltségterületi összefüggésekbe ágyazni, ennek alapján a 

tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek fejlődését elősegíteni, az egyes tudományterületek 

szemléletmódját, értékeit és kutatási eljárásait megismertetni. Szakmai együttműködést alakítanak ki és 

önműveléssel elkötelezettséget kapnak a szakmai fejlődésre. 

Kiemelendő még a széleskörű tájékozottság, amely segítséget jelent a többi tantárgy ismereteinek 

feldolgozásához, illetve a mindennapok problémáinak megoldásához is. Az önálló adatgyűjtést kívánó esszéírás 

képessé teszi a tanár szakos hallgatót az újabb – tankönyvekben még meg nem jelent – ismeretanyagok 

feldolgozására, a nem pusztán geográfiai ismeretek földrajzos logikával történő tudásanyagba integrálásába. 

1. lecke: A természeti erőforrások fogalma, osztályozása és sajátosságai 

4. Célkitűzés 

A fejezet célja, hogy szakirodalmi feldolgozás alapján ismertesse a természeti erőforrások fogalmát és 

osztályozásának lehetőségeit. További cél, hogy a természet, a társadalom és a gazdaság egymáshoz való 

viszonyát és kölcsönhatásait bemutassa, amely a jegyzet földrajzi jellegének keretrendszerét adja. 

5. Tartalom 

A természeti erőforrások fogalma 

A természeti erőforrások osztályozása 

A természet, a társadalom és a gazdaság viszonya 

6. A tananyag kifejtése 

A természeti erőforrások meghatározásának rengeteg többnyire összefüggő változata ismert, ezek közül a 

következőket emeljük ki. 

Természeti erőforrásokon azok a természeti (földrajzi) adottságok értendők, amelyeket az ember (a társadalom) 

a termelés adott fejlettségi szintjén sajátos tulajdonságainál fogva anyagi szükségleteinek kielégítésére 

hasznosít. Az ember a természet rendjét értékelve, annak csak azon elemeit tekintheti erőforrásoknak, 

amelyekről ismeretei és amelyek iránt igényei vannak, hasznosításukhoz megfelelő technológiákkal rendelkezik, 

valamint amelyek a javak előállításának és a szolgáltatások nyújtásának feltételei (Bora Gy. 2001). 

Természeti erőforrásnak tekintjük egy társadalom számára ingyenesen rendelkezésre álló mindazon természetes 

eredetű anyagi javakat és jelenségeket, amelyek az adott társadalom fennmaradásához nélkülözhetetlenek és 

közvetlenül vagy közvetve gazdasági jelentőséggel bírnak. Míg korábban kizárólag a közvetlen gazdasági 

jelentőséggel bíró természetes anyagokat (pl. ércek, talaj, ásványi anyagok stb.) és jelenségeket (szél és víz 
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ereje) tekintették annak, a társadalom és a gazdaság fejlődésével ma már a természet egésze, bonyolult belső 

kapcsolat- és hatásrendszerével alkotja azt (Buday-Sántha A. 2002). 

A természeti erőforrások fogalma egyértelműen kifejezi a természet és az ember gazdasági tevékenysége közötti 

kapcsolatát, azaz a természeti elemeknek azt a körét foglalja magába, amely felhasználható az 

energiatermelésben, az élelmezési cikkek előállításában és ipari nyersanyagként. Továbbá a természeti 

erőforrásokon azokat a természeti adottságokat értjük, amelyeket az ember a termelés adott fejlettségi szintjén 

szükségleteinek kielégítésére hasznosít (Magda R. 2001). 

Benkő F. (1978, 1981) hatalmas forrásanyagon alapuló tanulmányaiban a természeti erőforrások három fő 

kritériumát emeli ki, vagyis azok 

1. természetes eredetűek, bár egyes esetekben bizonyos emberi munkát is képviselhetnek (talaj, erdő, 

vadállomány stb.); 

2. anyagi javak termelésére használhatók (megjegyzés: nem feltétlen közvetlen termelésre); 

3. a társadalom adott fejlődési szintjén gazdaságosan hasznosíthatóak. 

Rétvári L. (1989) értelmezése szerint a természeti erőforrások fogalma és köre kifejezi a természet közvetlen 

kapcsolatát a gazdasági tevékenységekkel, vagyis a természetnek – a lito-, atmo-, hidro-, bio-, és pedoszférának 

– olyan elemei tartoznak ebbe a fogalomkörbe, amelyeket az ember már felhasznált, a mában hasznosít vagy a 

társadalom létezésének jövőbeni eszköztárába tartoznak. A természeti környezet erejének, testének tekinthető 

erőforrás-féleségek tehát olyan összetevők, amelyek a tudomány és technika adott színvonalán felhasználhatóak 

a társadalom szükségleteinek kielégítésére. 

A természeti erőforrásokat általában két nagy csoportba szokás sorolni: 

1. fogyó erőforrások (nem megújuló, kimeríthető, kimerülő); 

2. megújuló erőforrások (ki nem meríthető) (1. táblázat); 

A kimeríthető vagy végesnek tekinthető erőforrások azok, amelyek a földkéreg mélyében – különböző 

hőmérsékleti és nyomásviszonyok mellett – bonyolult átalakulási folyamatok eredményeként jöttek létre az 

állati és növényi eredetű anyagokból. Elméletileg ezek is újratermelődnek, de ez rendkívül lassú folyamat, 

amely a múltban is több millió évig tartott. Következtetésképpen van egy mennyiségi korlát, ameddig végső 

felhasználásuk terjedhet, bár ezt pontosan nem tudjuk meghatározni. Meg kell még említeni, hogy vannak olyan 

technológiák, amelyek a legtöbb fém újrafelhasználását jelentősebb minőségi romlás nélkül lehetővé teszik 

(Magda R. 2001). 

A megújuló energiaforrások esetében rá kell mutatni arra, hogy a megújulásnak vannak olyan feltételei, amelyek 

nem teljesülése estén hasonlókká válhatnak a megújuló energiaforrásokhoz. Ezt fejezi ki a kritikus zóna 

fogalma, amely arra utal, hogy a megújuló energiaforrások között is előfordulhatnak olyanok, amelyek egy 

küszöbérték meghaladása után a túl-használat (túl-elosztás) következtében már nem képesek megújulni, 

újratermelődni (Bora Gy. 2001). 

1. táblázat: A természeti erőforrások osztályozása 
 

FOGYÓ ERŐFORRÁSOK MEGÚJULÓ 

ERŐFORRÁSOK 
  

A felhasználással elfogyasztott Elméletileg 

újrahasznosíthatóak 
A kritikus zóna kockázata 

nélkül 
A kritikus 

zóna 

kockázatán 

belül 

Fosszilis fűtőanyagok: Ércből kivont fémek. Napenergia. Növényvilág. 

kőszénfajták, tőzeg, Elemi és nemfémes Geotermikus energia. Erdő. 
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kőolaj, földgáz. ásványok. Légkör, légköri Állatvilág. 

Nem égő gázok.   energiák (szél). Vizek 

élővilága. 

Hasadó Anyagok.   Víz (vízenergia). A 

vízkészletek 

Ércek.   Tengerjárás. egy része. 

Felszín alatti vizek   Hullámzás. Talaj. 

egy része.   Tengeri áramlatok.   

    Biomassza.   

Forrás: Bora Gy. 2001 

Az 1. táblázatban megjelenteken túl a természeti erőforrásként vehető számításba az ember által elfoglalt tér 

(település, telephely), a természetnek a hulladékbefogadó- és elnyelő képessége és az ún. nem fogyasztás jellegű 

(pénzben ki nem fejezhető) erőforrások, mint a rekreációs adottságok vagy a táj és a környezet kulturális és 

művészeti (esztétikai) inspirációi is (a festőművészet, a zene, az irodalom területén számos példa utal rá) (Bora 

Gy. 2001). 

A természeti erőforrásokat szűkösségük szerint egy skálán ábrázolhatjuk, amelyen négy fő csoport jelölhető ki: 

(1) ubikvitás, a mindenhol előforduló és könnyen felhasználható javak (pl. az oxigén az acélgyártáshoz), 

(2) kommonalitások, a viszonylag széles körben elérhető és felhasználható javak (pl. mezőgazdasági termőföld 

és erdő, homok és kavics, stb.), 

(3) ritka javak, amelyek csak néhány helyen fordulnak elő (pl. gyémánt, nikkel, stb.), 

(4) unikális javak, amelyek csak egy-két meghatározott helyen találhatók (pl. kriolit az alumínium gyártásához). 

A természeti erőforrások szűkössége relatív tartalommal bír, pl. a tiszta víznek régebben kevésbé voltak 

szűkében, mint napjainkban. Modern gazdaságokban szűkösségi járadék (pl. földjáradék) bevezetésével érték el, 

hogy a közjavak (ahol a jószág haszna oszthatatlan) ne váljanak egyre szűkösebbé, ne fogyjanak el (pl. a tengeri 

halászat part menti korlátozása, engedélyhez és kvótákhoz kötése lehetővé teszi a halállomány 

újratermelődését). Ez a járadék a természeti erőforrások „ára”. 

A természeti erőforrásokat aszerint is meg szokták különböztetni, hogy kiaknázzák-e őket. Nagyon sok olyan 

nyersanyagforrás ismert, amit nem hasznosítanak. Az ismert, de ki nem aknázott javaknál általában a jelenlegi 

technikai és technológiai ismeretek, ár- és költségtényezők mellett gazdaságtalan lenne a kitermelés (a tőke 

lassan térülne meg), vagy a gazdasági externáliák kedvezőtlenek, illetve politikai- és tulajdonviszonyok is 

közbeszólhatnak (Káposzta J. 2007). 

Az a folyamat, amelynek során az emberi társadalom és gazdaság egyre inkább igénybe veszi az egész Földet 

(globalizálódás) azt eredményezi, hogy minden, a földhöz kapcsolódó természeti elem korlátossá válik. Ez a 

hatás a XX. század végére a föld, az ásványi kincsek, az élővilág és a víz után elérte a legvégtelenebbnek 

tekinthető levegőt is. 

Az emberi fejlődés folyamatának sajátos jellemzője volt – hosszú időn keresztül a korlátozott igényekből és 

ismeretekből adódóan – a befogadó természetnek a társadalmi igények alá való rendelése, majd a XX. 

században radikális változást jelentett, hogy egyre inkább a társadalmi ellenőrzés alól kiszabadult gazdaság 

befolyása alá került a természet és a társadalom egyaránt (Buday-Sántha A. 2002). Ez eredményezte a valójában 

szervesen egymásba ágyazódó három tényezőnek, mint elkülönült érdekrendszernek a kezelését. Ezt általában a 

következőképpen ábrázolják (1 ábra). 
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1. ábra: A természeti, a társadalomi és a gazdasági környezet viszonya 

Valójában azonban csak arról van szó, hogy a természeti rendszerben kifejlődött az emberi társadalom, amely 

mindig függ attól a rendszertől, amiből kifejlődött, mert valamilyen formában mindig annak a részét alkotja. Az 

emberi társadalomnak viszont egy alapvetően fontos, de nem egyetlen – ott van még a kultúra, igazgatás, 

egészségügy stb. funkciója is – tevékenysége a társadalom anyagi szükségleteit biztosító gazdálkodás, illetve 

annak összegzését jelentő gazdaság. Ez viszont egy egymásra épülő hierarchikus kapcsolatrendszer, amelyben 

meghatározó szerepe a befogadó természeti rendszernek van, és az ebbe való társadalmi és annak 

szükségleteiből adódó gazdasági beágyazódás az emberi ismeretek, a társadalom fejlettségi szintjének a 

függvénye (Buday-Sántha A. 2002). 

Tehát a társadalom léte, a gazdaság működése állandó kölcsönhatásban áll a természeti környezettel, ahonnan az 

erőforrások egy részét meríti. 

A természeti erőforrások az egyes államok nemzeti vagyonának részei. Ide tartoznak az ún. dologi aktívák, az 

újra nem termelhető eszközök, mint a föld (termőföld, települési földterület), a felszín alatti kitermelés alatt álló 

vagy földtani vagyonként ismert természeti erőforrások (szén, szénhidrogének, ércek, nem érces ásványok). A 

természeti erőforrások közgazdasági tartalmához tartozik, hogy a kitermelt erőforrások után a tulajdonosaik 

járadékhoz jutnak (Bora Gy. 2001). 

A természeti környezet szerepének megítélésével kapcsolatban a történelem folyamán többféle szélsőség 

létezett. Hosszú ideig uralkodott az ún. földrajzi determinizmus felfogása, amely szerint a természeti tényezők 

döntő szerepet játszanak az emberek mindennapi életében, és így gazdasági tevékenységében is. Ez az irányzat a 

XVIII. században alakult ki és ekkor a legjelesebb képviselője a francia Montesquieu volt. Véleménye szerint a 

népek erkölcsét, az államok berendezkedését, kormányformáját, törvényeinek jellegét az éghajlat, a talaj és 

annak a területének kiterjedése határozza meg, amelyen működnek. A földrajzi determinizmus még a XIX. 

század végén is jelentős hatást gyakorolt a földrajzi gondolkodásra, ekkor legjelentősebb képviselőjének a 

német Ratzelt lehetett tekinteni (1882-ben jelent meg Antropogeographia című könyve. 

A második világháború után egyre nagyobb teret kaptak azok az elképzelések, amelyek azt hirdették, hogy az 

ember úrrá tud lenni a természeten, a természeti elemek nem határozzák meg a gazdaság és a társadalom térbeli 

elhelyezkedését. Ennek a felfogásnak az egész világon (de elsősorban a szocialista táborban) kialakult a 

vadhajtása is, az ún. földrajzi nihilizmus, amely a természeti környezet teljes lebecsülését és a természet 

legyőzésének a szükségességét képviselte. A tervek szintjén felmerült például a nagy szibériai folyók dél felé 

fordítása és Afrikában a kongó által táplált „második Nílus” terve is. A megvalósult elképzelések közül az Amu-

darja és Szír-darja vizének öntözésre való felhasználását lehet megemlíteni, amely az Aral tó vízszintjének 

jelentős csökkenését, és így komoly ökológiai károkat okozott. 

A természet és társadalom közötti tényleges kapcsolatot objektív módon szemlélve a következő tényeket lehet 

megállapítani. Egyrészt igaz, hogy az elmúlt időszakban csökkent az ember durva és nyilvánvaló függősége a 
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természettől, másrészt azonban a gazdaság és a társadalom kapcsolatai a természettel egyre szélesebbek lettek. 

Az embernek tevékenysége során a természet egyre több elemét kell figyelembe venni, olyan tényezőket is, 

amelyekre az eddigiek során alig kellett figyelmet fordítania (korábban például a házépítéseknél az altalaj nem 

játszott fontosabb szerepet, napjainkban azonban a felhőkarcolók és panelházak felépítése gondos előzetes 

vizsgálatokat és talaj-előkészítést igényel) (Kozma G. 2003). 

7. Kérdések 

2. lecke: Energiapolitikai irányzatok és MODELLEk 

8. Célkitűzés 

A fejezet célja, hogy definiálja az energiapolitika fogalmát, bemutassa a legfontosabb célkitűzéseit, ismertesse a 

főbb irányzatait, s ezekben az állam és a piac kapcsolatát jellemezze. 

9. Tartalom 

Energiapolitikai irányzatok 

Energiapolitikai modellek 

9.1. A tananyag kifejtése 

Az energiapolitika az energiaellátás stratégiája. E fogalomba beletartozik az energiaellátás és az 

energiagazdálkodás feltételrendszerének a kialakítása, a jövőbeni energiaigények és a számításba vehető 

energiaforrások tartós összhangjának a biztosítása, a gazdasági fellendülés szempontjainak figyelembevétele, 

valamint a társadalmi érdekek érvényesítése. Az energiapolitikában az ellátásbiztonsági, illetve jogalkotási 

feladatok mellett szerepet kap a fogyasztóvédelem, a környezetvédelem, a nemzetközi kötelezettségek 

teljesítésének a feltételrendszere is (Szerdahelyi Gy. 1998). 

Az energiapolitika fő célja a lakosság és a gazdaság energiával való biztonságos ellátási lehetőségének 

megteremtése a környezetszennyezés és a szolgáltatási árak társadalmilag elfogadható szinten tartása mellett, 

azaz alapvető rendeltetés, hogy az ország indokolt energiaszükségletének kielégítését kellő előrelátással 

megalapozza. Ennek megfelelően kellene megalkotni az energetika működéséhez szükséges technikai, 

gazdasági szociális modelleket, az intézményi struktúrákat, a törvények és kapcsolódó joganyagok alapelveit, s 

meghatározni a megvalósítás főbb eszközeit (Járosi M. – Kacsó A. 2004). 

9.2. Energiapolitikai irányzatok 

Az energetikával szembeni követelményeket megfogalmazva az ellátásnak a fenntartható fejlődés érdekében 

általános elvárásoknak kell megfelelnie (legyen megbízható, mindenki számára elérhető, gazdaságilag életképes, 

társadalmilag elfogadható és környezetileg megfelelő), azonban szakértők között komoly szembenállás 

tapasztalható az állam szerepvállalásának megítélése kapcsán. Elméletileg két élesen elkülöníthető vonulat 

említhető, amelyek a gyakorlatban ritkán jelentkeznek tiszta formájukban (Rohr G. –Szuppinger P. 2002). 

Az egyik felfogás a piacközpontú megközelítésre helyezi a hangsúlyt, amely szerint az energiapolitika a 

társadalom és a gazdaság működéséhez szükséges energia rendelkezésre állását szolgáló, fő irányokat kijelölő 

kormányzati magatartás (Szergényi I. 2000). A liberális stratégiai irányvonalaknak megfelelően az 

energiapolitika nem az energetika minden területére kiterjedő cselekvési program, hanem csak azokat az 

alapvető stratégiai irányvonalakat, kereteket jelöli ki, amelyek alapul szolgálhatnak az egyes ágazati és 

nemzetközi együttműködési programok, valamint a piackonform jogi és közgazdasági szabályok 

kidolgozásához, működéséhez. 

A másik megközelítés abból az alapkritériumból indul ki, hogy az energiapolitikának a gazdaságpolitika szerves 

részeként a nemzeti érdekeket, a közjót kell szolgálnia rövid és hosszú távon egyaránt. Az ebből következő 

stratégiai irányelvek alapján az energiaellátás olyan közszolgáltatás, amelynek elsősorban a fogyasztó érdekeit 

kell szolgálnia (Petz E. 2006). 
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A két irányzat célkitűzéseit összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy az energiaellátás biztonsága mindig 

megkérdőjelezhetetlen alapelv (2. táblázat). A konzervatív felfogás viszont olyan prioritásokat is nevesít, mint a 

legkisebb költség elve, a megfelelő árszabályozás, a tulajdonosi struktúra meghatározása vagy a működőképes 

ellátórendszer, amelyek a liberális megközelítés szerint az energiapiac liberalizációjától automatikusan 

megvalósulnak. Az erős állami szerepvállalást bátorító elmélet céljai között a lakossági támogatáspolitika 

létrehozása a gondoskodó, jóléti szemléletet tükrözi, amely teljesen hiányzik a liberális megközelítésből (Rohr 

G. –Szuppinger P. 2002). 

Mindkét felfogásban találunk hasonló célkitűzéseket (az utolsó négy alapelv), azonban a legnagyobb 

szembenállás az állami szerepvállalás mértékének megítéléséből fakad. Ha az állam stratégiai és felügyeleti, 

ellenőrzési funkciót vizsgáljuk, akkor a két irányzat álláspontja között többé-kevésbé konszenzus fedezhető fel. 

A tulajdonosi és szabályozási funkciók területén azonban már lényeges eltérések mutatkoznak. A liberális 

közgazdasági elméletek szerint az államnak teljes mértékben ki kell vonulnia a piacról, így a legkisebb 

társadalmi veszteséget a szabad verseny adja. A konzervatív célkitűzések értelmében a társadalmi érdekek 

védelmét az állam a tulajdonosi jogok megtartása mellett tudja érvényesíteni. 

2. táblázat: Energiapolitikai irányzatok fontosabb célkitűzései 

 

(Rohr-Szuppinger munkája alapján, 2002) 

A liberális modell az egyik legfontosabb állami szerepkörnek a szabályozási funkciót tartja, ugyanis a szabad 

verseny érvényesítése és társadalmi érdekek bevonása következtében a szabályozók aránya a piaci liberalizáció 

után növekszik (Ferenczi G. 1996). A konzervatívok az előzőekben említetteken kívül fontosnak tartják még az 

árszabályozást. 

A konzervatív szemléletmódhoz a hagyományos mérnöki modell áll közelebb, míg a neoliberális piaci modell a 

napjainkban egyre inkább jellemző globális folyamatoknak felel meg (3. táblázat). 

Ki kell emelnünk a legkisebb költség elvét, amely az egész villamosenergia-rendszerben egy sokparaméteres 

optimalizációs eljárás eredményeként jöhet létre. 

A rendszer rendkívül összetett és bonyolult, a költségeket kialakító és befolyásoló tényezők száma igen nagy, 

így a minden szempontból optimális állapotot valószínűleg csak megközelíteni lehet (Petz E. 2002a). Ehhez 

tudományosan megalapozott komplex vizsgálatokra van szükség, amelyek a műszaki, környezeti, gazdasági és 

társadalmi folyamatokat is egyaránt figyelembe veszik és a rendszerszemléletet is szem előtt tartják. 

A neoliberális szemlélet képviselői szerint a szabadpiaci verseny képes lesz a legkisebb költség elvének eleget 

tevő optimális állapotot megteremteni és fenntartani, ezt azonban a mérnöki megfontolások alaposan kérdőre 

vonják. Az árvita a mai állapotok tükrében még nem dönthető el, azonban a közeljövő eseményei rengeteg 

tanulságot szolgáltatnak majd. 

3. táblázat: Az energia-ellátás mérnöki és piaci szemléletének összehasonlítása 
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(Saját szerkesztés Petz alapján, 2006) 

A 3. táblázatból két fontos eseményt kell kiemelnünk, a Kaliforniai szindrómát és az Enron megablamázst: 

2000 végére az amerikai piacgazdaságban addig ismeretlen energiakrízis egy 1996-os állami határozat miatt 

alakult ki. Az akkor elfogadott dereguláció a kaliforniai áramszolgáltatónak eladott nagybani áram árát a 

szabadpiaci viszonyokra bízta, ám a lakosság felé eladott áramra felső értékhatárt szabott meg. Az áramhiány 

leküzdésén egy kanadai cég segített, amely 500 megawattnyi áramot küldött a térségbe. A folyamatban egyesek 

a piacnyitás csődjét látják és a régi, államilag ellenőrzött monopolrendszerhez szeretnének visszatérni, mások az 

okokat a nem megfelelő törvényi keretekben látják és a gyorsabb, teljes körű piacnyitást szorgalmazzák. 

Az amerikai energiapiac kilencvenes évekbeli felszabadítását kihasználva az Enron saját erőműveit sorra eladta, 

s az ezredfordulóra az ország legnagyobb, 100 milliárd dolláros forgalmú áram-nagykereskedőjévé vált. A 

Fortune Magazin által Amerika leginnovatívabb vállalatának választott cég éveken keresztül különböző 

csatlakozó vállalkozásokat használt arra, hogy nyereségadatait mesterségesen felpumpálja, míg szaporodó 

adósságait elrejtse a befektetők szeme elől. Mindezek kiderülvén az Enron részvényeinek ára 2001-ben néhány 

hónap alatt 90 dollárról 30 centre zuhant, így az amerikai történelem legnagyobb csődjét produkálta a vállalat. 

9.3. Energiapolitikai modellek 

Mielőtt rátérnénk a szakmai modellek ismertetésére, célszerű az energetika kapcsolat-rendszerét a földrajzi 

környezetben általánosan vizsgálni (2. ábra). A természeti környezettel ellentmondásos kölcsönhatásban van, 

ugyanis a természeti erőforrásokat hasznosítja a társadalom és a gazdaság érdekében, ugyanakkor jelentős 

sebeket is ejt benne (levegő- és vízszennyezés, tájrombolás stb.). Az energetika a társadalom és gazdaság 

erőforrásait is hasznosítja, hogy azok igényeit kielégíthesse. Az államra hárul a szabályozás feladata, azonban 

ennek fejében jövedelmet, esetleg költségvetési hiányt biztosít számára. A részletes elemzés nem célunk, 

azonban kijelenthetjük, hogy az energetika bonyolult kölcsönhatásban van környezetével, így a földrajzi 

kutatások során erre mindig tekintettel kell lennünk. 
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2. ábra: Az energetika „helye”. Kölcsönhatásokat követő modellrendszer 

(Forrás: Ősz, évszám nélkül) 

Az energiapolitikai irányzatok célkitűzései alapján az energiagazdaság alapvető követelményeit rendszerbe 

foglalhatjuk (van der Linde 2004). Szakemberek úgynevezett energiapolitikai célháromszögeket határoztak 

meg, amelyek középpontjaiba több tényezőt is állítottak: energiapolitika, villamosenergia-ipar, energiaellátás, 

fenntarthatóság (3. ábra). 

 

3. ábra: Az energetikai háromszög 

(Forrás: A, van der Linde, 2004 ; B, Hatvani, 2005 ; C, Bonekamp, 2001; D, Molnár, 2006) 

Véleményünk szerint az energiagazdaság (illetve energetika) megjelölése lenne a legmegfelelőbb, ugyanis 

összetettebb jellegénél fogva átfogó feladata, hogy a társadalmat és a gazdaságot a földrajzi környezetben 

optimális feltételek mellett energiával ellássa. A háromszög csúcsaiban a legfontosabb irányelvek jelennek meg, 

amelyek az energiapolitikában a legfontosabb prioritásokat élvezik. Az első az ellátásbiztonság, a második pedig 

a környezetvédelem (az utóbbi időkben már felváltja a fenntarthatóság), amelyek szinte mindegyik modellben 

jelen vannak. A harmadik irányelv meghatározása többféleképpen történik, napjainkban a versenyképesség 

használata a legelfogadottabb. Meg kell ismét jegyezni, hogy ezen irányelvek követelményei a legtöbb esetben 

ellentmondásban vannak egymással (pl. növeli a költségeket az ellátásbiztonsági és a környezetvédelmi 

alapkövetelmények teljesítése), így az energiapolitika kialakítása és megvalósítása során egy ideális egyensúly 

elérése a követendő cél. 

Ellátásbiztonság: 
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Ellátásbiztonság szempontjából fontos szerepe van a primer energiahordozókhoz való hozzáférésnek, az 

energiatermelő és -átalakító kapacitások nagyságának és megbízhatóságának, az import esetében a függőség 

foka mérséklésének és a diverzifikált beszerzésnek, valamint a stratégiai készleteknek és tartalék kapacitásoknak 

(van der Linde – van Geuns 2005). 

Fenntarthatóság, környezetvédelem: 

A fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása területén – ami a természeti erőforrások kímélésének, valamint a 

környezet megóvásának és a környezeti szennyezés mérséklésének követelményét jelenti – a globális 

gondolkodás evidencia. Egyetlen ország erre irányuló intézkedései semmit sem érnek, ha a többi ország nem 

teljesíti saját feladatát. 

Az energetika és a környezet kölcsönhatása megkívánja a koordinációt a fenntartható fejlődés érdekében 

(Szergényi I. 1999). A villamosenergia-termelésnek és –szolgáltatásnak is jelentős hatása van a környezetre, így 

az energiapolitikában is nagy hangsúlyt kap a környezet védelme. 

Ennek megvalósítása érdekében a környezet szennyezésének és károsításának megelőzésére (elővigyázatosság 

elve) és a lehetséges szennyezéseket azok forrásánál való megakadályozására (megelőzés elve) törekszik, 

valamint a szennyezésért annak okozóját teszi felelőssé (szennyező fizet elv). 

Versenyképesség, gazdaságosság: 

Ez a követelmény egyrészt magának az energiaellátásnak a gazdaságosságára, költséghatékony működésére, 

másrészt az energetika által a nemzetgazdaság versenyképességére gyakorolt pozitív hatásra vonatkozik (meg 

kell azonban jegyezni, hogy számos ország esetében ez a pozitív hatás még nyomokban sem fedezhető fel). Az 

ipari versenyképességhez helyesen kialakított, stabil és kiszámítható, a piaci mechanizmusokat tiszteletben tartó 

szabályozási keretekre van szükség. 

Az energiapolitikának ezért a költséghatékony megoldásokat kell favorizálnia és a különböző politikai 

lehetőségek és azok energiaárra gyakorolt hatásainak alapos gazdasági elemzésén kell alapulnia. 

Dugstad, E. és Roland, K. (2005) (A szerzők a skandináv villamosenergia-ipar piacnyitásának tapasztalatait 

összegzik. Érdekesség, hogy a közös villamosenergia-piac mellett az országok az energiapolitikai prioritásokat 

eltérő módon alkalmazzák.) az energiapolitikai háromszög középpontjába a villamosenergia-ipart helyezi és az 

alapelveket is részletesebben elemzi (4. ábra). Az ellátásbiztonságot nagymértékben meghatározza a stabil piac 

és a geopolitikai instabilitás viszonya, míg a rendszer hatékonyságát a monopol szabályozás és a verseny 

összefonódása adja. A környezet védelme esetében a természetvédelmet, a klímaváltozást és a 

levegőszennyezést emelik ki, valamint a nukleáris energia felhasználásának környezeti veszélyeit 

hangsúlyozzák. 

Az összetettebb energetikai modellek közül még kiemeljük Bernot és szerzőtársainak elméleti munkáját (5. 

ábra). Az energiafelhasználás rendszerének középpontjába a vállalkozót helyezik és a tudást tekintik a fejlesztés 

meghatározó elemének (Bernot et al 2004). A meglehetősen bonyolult modellben az előbbiekben felsorolt 

prioritások a stratégia-politika-küldetés kapcsolatrendszerében lelhetők fel. Meghatározó a szerepe az államnak 

(adminisztráció, ösztönzők, pártok, politikai érdek, törvényhozás stb.), valamint a szomszédos és nemzetközi 

rendszerekre is tekintettel van a struktúra. Külön ki kell emelni, hogy a földrajzi környezet mindegyik eleme, 

így a természeti, a társadalmi-kulturális-szociális, a gazdasági és a műszaki-infrastrukturális környezet is 

megjelenik a modellben. 
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4. ábra: Az energiapolitikai háromszög 

(Forrás: Dugstad – Roland, 2005) 

 

5. ábra: Az energiafelhasználás piacgazdasági modellje 

(Forrás: Bernot et al, 2004) 
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Összefoglalásként megemlítjük, hogy az energiapolitikát az energiaellátás stratégiájának tekintjük, melynek 

legfontosabb alapelvei az ellátásbiztonság, a fenntarthatóság (több alkalommal ezt a környezetvédelem 

helyettesíti) és a versenyképesség. Két élesen elkülöníthető energiapolitikai irányzatot említhetünk, amelyek 

gyakran kerülnek viták kereszttüzébe. A nemzeti érdekeket jobban szem előtt tartó konzervatív 

szemléletmódhoz a hagyományos mérnöki modell áll közelebb, míg a piacközpontú liberális modell a 

napjainkban egyre inkább jellemző globális folyamatoknak felel meg. 

10. Kérdések 

3. lecke: AZ EURÓPAI UNIÓ ENERGIAPOLTIKÁJA 

11. Célkitűzés 

A fejezet célja, hogy rövid történelmi áttekintés után az Európai Unió energiapolitikáját bemutassa és ismertesse 

a főbb prioritások (ellátásbiztonság, környezetvédelem, versenyképesség) jellemzőit. 

12. Tartalom 

Történeti áttekintés 

Ellátásbiztonság 

Fenntarthatóság, környezetvédelem 

Versenyképesség, egységes belső piac 

13. A tananyag kifejtése 

13.1. Történeti áttekintés 

Az Európai Közösségek létrehozásakor nem rendelkeztek a közös energiapolitika tekintetében. Az 1973. évi 

olajválság kirobbanása után a kormányok saját nemzeti energiaprogramokat dolgoztak ki (legismertebb a francia 

nukleáris program erőteljes fejlesztése) és közösen stratégiákat dolgoztak ki az Olajexportáló Országok 

Nemzetközi Szervezete (OPEC) befolyásának ellensúlyozására. Az összes nyugat-európai ország csatlakozott a 

Nemzetközi Energia Ügynökséghez (IEA), s 1974-ben az Európai Bizottság által kidolgozott energiastratégiát a 

Tanács jóváhagyta. Ez javasolta az energia-felhasználás racionalizálását, az olajimport csökkentését, a hazai 

energia-termelés bővítését, mindenekelőtt a széntermelés stabilizálását és a nukleáris energia-szektorban a 

beruházások növelését. 

A második olajválság következtében ismét előtérbe került a közösségi energiapolitika megerősítésének ténye. 

1986-ban átfogó energiapolitikai célokat fogalmaztak meg, amelynek alapját a Bizottság által kiadott Fehér 

Könyv biztosította. Ez további racionalizálásra, felhasználás-csökkentésre és az energiaszektor szerkezeti 

átalakítására helyezte a hangsúlyt, ugyanakkor az atomenergia már nem szerepelt az ajánlott fejlesztések között. 

Jelentősen befolyásolta a politika alakulását, hogy az energiakínálat bőséges volt, elektromos áramból feleslegek 

keletkeztek, így előtérbe került az energiaszektor privatizációjának, valamint az egységes belső piac 

kialakításának gondolata (Horváth Z. 2001). 

A széles értelemben vett energiapolitika kialakítására az első meghatározó lépést az 1995. évi „Európai 

Energiapolitika” Zöld Könyvének (For an European Union Energy Policy) és Fehér Könyvének (An Energy 

Policy for the European Union) a megjelenése jelenti. Ezek általánosságban rögzítik az EU energiapolitikáját, 

meghatározva a gazdasági környezet jellemzőit és az ehhez való alkalmazkodás módját, eszközrendszerét, s 

ezek közül egyik legfontosabbként a belső piac megteremtését. Megfogalmazódott még az energia 

felhasználásának, beszerzésének, továbbá a biztonságos ellátásnak és környezetkímélő előállításnak hosszú távú 

tervezése. 

Időközben lezajlott az energetikát számottevő mértékben érintő Kiotói Konferencia, valamint elkészült a 

megújuló energiaforrások fokozott hasznosításával foglalkozó Fehér Könyv, a távlati energetikai helyzetet pedig 

már 2030-as perspektívában tanulmányozzák. Az EU Direction Génerále de l’Énergie négy forgatókönyvet 

dolgozott ki, melyeket a következő találó kifejezésekkel illet: 1. „Hagyományos bölcsesség” (ST) – a gazdasági 
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növekedés üteme fokozatosan csökken, bizonyos haladás ellenére számos szociális és gazdasági probléma 

megmarad; 2. „Csatamező” (CB) – az elszigetelődés, a protekcionizmus visszatér; 3. „Hypermarché” (HM) – 

jellemző a liberalizmus; 4. „Forum” (FO) – a nemzeti és nemzetközi szervezetek átalakulnak a világ közös 

problémáinak megoldása érdekében. 

A 2000-ben napvilágot látott az „Egy biztonságos európai energiaellátási stratégia felé” című Zöld Könyv, 

amely nagy jelentőségű kihívásokra irányítja a figyelmet (a klímaváltozást okozó emissziók továbbra is növekvő 

tendenciájának megfordítása; az országok közötti integráció kiteljesedése által generálódó feladatok megoldása), 

valamint megfogalmazza a legfontosabb prioritásokat és eszközöket: 

1. Energia-megtakarítások fokozása és az energiaigényesség csökkentése; 

2. Megfelelő energiahordozó-struktúra kialakítása, s azon belül a megújuló energiaforrások részarányának 

erőteljes növelése; 

3. Jó gazdasági és politikai kapcsolatok fenntartása az energiaszállító és -tranzitáló országokkal; 

4. Az energiaforrás-diverzifikáció szélesítése a szállítási kapacitások bővítésével és a szállítóvezeték-rendszerek 

fejlesztésével. 

A tagországok és az egyes társadalmi-gazdasági csoportokat képviselő szakmai szervezetek azonban egymással 

ellentétben álló, összeegyeztethetetlen követeléseket fogalmaztak meg a kibocsátott Zöld Könyvhöz, emiatt 

végül is nem sikerült megfogalmazni közösségi szintű energiapolitikát (Csom Gy. 2005). 

Az Európai Bizottság 2006-ban újabb Zöld Könyvben ismét meghatározta az európai energiapolitika alapjait, 

amely hat konkrét elsőbbségi területet fogalmaz meg: 

1. A belső piac megvalósításához az alapvetően egyenértékű versenyfeltételek biztosítása, különös tekintettel 

arra, hogy szétválasszák a hálózatokat és a versenyben résztvevő tevékenységeket. 

2. Az ellátásbiztonság növelése, s ennek érdekében biztosítva legyen a tagállamok közötti szolidaritás. 

3. A fenntarthatóbb, hatékonyabb és diverzifikáltabb energia-mix (az energiaellátásban használatos 

energiatípusok kombinációja). 

4. A globális felmelegedés jelentette kihívás kezelése. 

5. Úgynevezett stratégiai energia technológiai terv biztosítja majd, hogy az európai vállalatok világpiaci 

vezetők lesznek a technológiák és eljárások új generációinak piacán. 

6. Közös külpolitika az energiaügy területén. 

A 2006. második félévi finn elnökség az európai energiapolitikát már kiemelt témaként kezeli. Az unió állam- 

és kormányfői egyetértenek abban, hogy olyan intézkedésekre van szükség, amelyek hosszabb távon lehetővé 

teszik egy olyan közösségi energiapolitika létrehozását, amely az ellátásbiztonság, a versenyképesség és a 

fenntarthatóság hármas követelményrendszerére épül. 

13.2. Ellátásbiztonság 

A fejlett ipari országokban, így az Európai Unió államaiban is a legfontosabb parancsnak az ellátás biztonságát 

tekintik. Az EU országai energiahordozókban nem bővelkednek, s világviszonylatban a fosszilis 

energiahordozók készleteiből csak szerény mértékben részesednek (4. táblázat). Termelésben a világ első tíz 

helyezett országa közé csak az Egyesült Királyság és Hollandia földgázbányászata, valamint Lengyel- és 

Németország széntermelése tartozik, viszont a legnagyobb energiafogyasztók listáján már jóval több ország 

foglal el előkelő pozíciót. 

Mivel az Unió országai egyre több energiát fogyasztanak és jelentős mennyiségű energiahordozót importálnak, 

így megfelelő intézkedések hiányában 20-30 éven belül az EU energiaigényének 70 %-át import-áruból fogja 

fedezni, szemben a mostani 50 %-kal. 

4. táblázat: Fosszilis energiahordozók készletei, bányászata és felhasználása a világon (2004) 
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(feltűntetve a rangsorban legelőkelőbb helyen szereplő uniós országokkal) 

 

(Saját szerkesztés a BP és IEA adatai alapján, 2006) 

A beszerzési feszültségeket csökkentheti a szállítási infrastruktúra bővítése és az import diverzifikálása 

(nemcsak a földrajzi megoszlás, hanem a fűtőanyagok fajtáinak tekintetében is). A több irányú beszerzés 

lehetőségeinek megteremtése során tisztában kell lenni annak a térségnek a politikai és gazdasági helyzetével, 

ahonnan a vásárlást tervezik, valamint az adott energiahordozó jelenlegi és jövőbeni várható árával. 

Az EU országai a villamosenergia-termelésből jelentős mértékben kiszorították az olajat, míg földgáz esetében 

rendkívül fontos a szóba jöhető partnerekkel a jó viszonyok kiépítése, elsősorban Oroszországgal, a Közel-Kelet 

(Irán, Katar stb.) és Közép-Ázsia országaival, valamint a Maghreb-országokkal. Az egyre növekvő szerephez 

jutó földgáz szállítási infrastruktúrájának kiépítéséhez az uniónak támogatásokkal és kedvező pénzügyi 

konstrukciókkal szerepet kellene vállalnia (pl. Nabucco-terv). 

A Nabucco csővezeték a Kaszpi-tenger térségéből szállítana földgázt Ausztriába Törökországon, Bulgárián, 

Románián és Magyarországon keresztül, amely építése a tervek szerint 2008-ban veszi kezdetét és 2011-ig fog 

tartani. A projekt az EU Transz-Európai Energiahálózat program része. Ezzel szemben Oroszország a Kék 

Áramlat gázvezeték folytatásához keres partnereket, amely viszont a Fekete-tenger feletti térségből (északkelet 

felől) szállít orosz (türkmén, azeri) földgázt a Fekete-tengeren keresztül. A vezeték Ankaráig már elkészült és 

innen folytatódna a Nabucco vezetékkel nagyjából azonos nyomvonalon. 

A nukleáris energia az ellátás biztonságát illetően bizonytalan szerepet tölt be. Jövőjét több ellentétesen ható 

tényező alakítja: kiotói folyamat, nagyközönség általi elfogadottság, radioaktív hulladékok elhelyezése, 

versenyképesség, új technológiák stb. Az utóbbi időben viszont egyre inkább elképzelhetetlen az 

ellátásbiztonság növelése atomenergia-felhasználás növelése nélkül. 

Az energiafüggőség mérsékléséhez jelentősen hozzájárul a megújuló energiaforrások fokozottabb 

igénybevétele. Ennek megvalósításához céltudatos politikára van szükség, amely kedvezményeket biztosít a 

létesítés és a működtetés során, ez azonban rontja az EU relatív versenyképességét más országokhoz (Amerikai 

Egyesült Államok, Kína, Oroszország) képest (Járosi M. 2006). 

Összességében megállapítható, hogy az ellátás biztonságát meghatározó kérdéskörök közül még nem dolgozták 

ki közösségi szinten a különböző energiahordozók kívánatos arányait és azok beszerzési forrásait. 
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Az Európai Unió nem szól bele abba, hogy valamely ország milyen módon gondoskodik energetikai 

ellátásbiztonságáról, valamint milyen (fosszilis vagy nukleáris) erőművet épít, annak eldöntése a tagországok 

kormányainak és az érintett energetikai cégek kompetenciájába tartozik. 

13.3. Fenntarthatóság, környezetvédelem 

A fenntarthatóság érdekében az Unió fő célkitűzései a következők: 

- versenyképes megújuló energiaforrások és egyéb szénszegény technológiával feldolgozható energiaforrások és 

energiahordozók fejlesztése; 

- az energia iránti kereslet megfékezése Európán belül; 

- vezető szerep az éghajlatváltozás megállítását és a helyi levegőminőség javítását célzó globális törekvésekben. 

2001-ben elfogadott irányelv szerint 2010-re a megújuló energiahordozóknak részesedését a teljes 

energiafelhasználásból 12 %-ra, míg a villamosenergia-termelésből 22 %-ra kell emelni (5. táblázat). 

Napjaink egyik legsürgősebb feladata az üvegházhatás elleni küzdelem. Az Európai Unió adja a világ 

széndioxid-kibocsátásának 14 százalékát, amelynek jelentős részéért a villamosenergia-ipar a felelős. 

5. táblázat: Megújuló energiaforrásból termelt energia az Európai Unióban 

 

(Saját szerkesztés az MVM Rt. Közleményeinek adatai alapján, 2006) 

A legfejlettebb országokban az üvegházhatást okozó, szennyező gázok kibocsátása átlagosan 5,9 százalékkal évi 

17,3 milliárd tonnára csökkent 2003-ig az 1990-es 18,4 milliárd tonnáról, de a következő években ismét 

növekedés várható (6. táblázat). 
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A volt KGST-országokban (köztük a volt szovjet köztársaságokban) a kibocsátás 39,6 százalékkal 3,4 milliárd 

tonnára csökkent. Kelet-Európában a csökkenést az ipar és az energiatermelés rendszerváltás utáni gyors 

visszaesése, valamint a korszerű technológiák bevezetése okozta a maradék ipari termelésben, illetve 

fejlesztésben. 

13.4. Versenyképesség, egységes belső piac 

A piaci integráció az Európai Unió energiapolitikájának központi, meghatározó tényezője, amelytől az EU a 

villamosenergia-árak jelentős csökkenését és a versenyképesség növelését reméli. A villamosenergia-piac 

integrációját és az ennek érdekében beindított liberalizációs folyamatot a legnagyobb változásokat előidéző 

tényezőnek tartjuk, ugyanis mindegyik országtól jelentős átalakításokat követel meg. 

6. táblázat: Az üvegházhatású gázok kibocsátása a 2003-ban 

 

(Saját szerkesztés a www.zoldtech.hu adatai alapján, 2006) 

A piacnyitás menete és mértéke 

A piacot fokozatosan nyitották meg. Azon fogyasztók, amelyek választhattak termelőt, szolgáltatót, az egész 

piac 22 %-át alkották 1999-ben (évente 40 GWh-nál többet felhasználók), 2003-ra ez az arány 28 %-ra 

emelkedett (a fogyasztás minimuma 20 GWh). 2002-ben a korábban meghirdetett piacnyitási menetrendet 

felgyorsították, így 2004-től a 15-ök tagállamaiban a nem háztartási szektor valamennyi szereplője szabadon 

választhatott szállítót. A Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament közötti intenzív vita után megállapodás 

született arról is, hogy 2007-ig teljes mértékben liberalizálják a villamos energia piacát. 

A piacnyitás értékelése 

Pozitív hatásként említhető, hogy tagállami szinten a monopóliumok és a felosztott piacok megszűnésével nőtt a 

verseny szerepe, azonban nemzetközi szinten ez már nem mondható el. 

A Direktíva szétválasztja az áram termelését, továbbítását és elosztását, de nem teszi kötelezővé, hogy ezek 

különböző vállalkozások kezébe kerüljenek, így a verseny tisztasága csorbát szenved. 

A liberalizációval párhuzamosan Európában soha nem látott méretű vállalati koncentráció és integráció ment 

végbe az energetikában, s ez a folyamat napjainkban is változatlanul tart (Hall, D. 2005). 2003-ban az Unió 

villamosenergia-iparában a három legjelentősebb vállalat (EdF, RWE, E.ON) a piac 40 %-át birtokolja, míg a 

legnagyobb öt cég több mint a felét (6. ábra). 2004-re már az európai fogyasztói piac közel 70 %-a 

koncentrálódott hat multinacionális cég kezében és semmi jel nem mutat a folyamat lassulására (Pál L. 2004). 
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1. ábra: Az Európai Unió (EU 15-ök) villamosenergia-iparának legjelentősebb vállalatai 

2003-ban 

A 7. ábrán tanulságos példaként szolgál a Németországban 32 hónap alatt lezajló vállalati integráció. A korábbi 

nemzeti monopóliumoknál nagyobb nemzetközi monopóliumok jöttek létre, amelyek politikai érdekérvényesítő 

képessége is növekedett (Járosi M. 2006), így a piaci verseny kibontakozása egyre inkább akadályokba ütközik. 

A villamos energia árának csökkenése megfigyelhető a liberalizáció kezdeti időszakában, azonban mértéke 

fogyasztói csoportonként és országonként eltérő (8. ábra). 

 

1. ábra: Németország villamosenergia-iparának befektetői 

(Saját szerkesztés Hall adatai alapján, 2006) 
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8. ábra: Átlagos villamosenergia-árak az EU 15-ök országaiban 

(Forrás: Jamasb – Pollitt, 2005) 

A kezdeti árcsökkenés után a szabadpiaci árak növekedésnek indultak, amely egyrészről az energiahordozók 

világpiaci árának növekedésével indokolható. Másrészről a termelő erőművek között nem alakult ki verseny, így 

csak a kereskedők között zajlott árverseny (Aly, H. 2000). Harmadrészt a hangsúly ráterelődött a rövid lejáratú 

ügyletekre, sőt egyenesen tiltják a hosszú távú kapacitáslekötési és áramvásárlási szerződések megkötését, s 

kezdeményezik a korábban megkötöttek felbontását. Itt jelentkezik a liberalizáció ellentmondása, ugyanis a 

legkisebb ár eléréséhez felesleges kapacitásokra van szükség, ezzel szemben az EU-ban lelassult az erőműépítés 

(a beruházásokat támogató bankok biztos piaci háttér megléte nélkül nem hiteleznek), előreláthatóan 2010-re a 

kapacitástartalékok teljesen elfogynak. Az új szabályozási környezetben a rendszer üzembiztonsága csökkenhet, 

a stratégiai gondolkodás (amely alapvetően jellemzi ezt az iparágat) sérülhet, a társaságok a rövid távú hasznot 

keresik, a hosszú távú tervezés szerepe és a kutató-fejlesztő tevékenység intenzitása is csökkenhet. 

A liberalizáció a kisfogyasztókkal nem nagyon törődik, talán azért, mert a Direktíva elkészítése során a 

lakossági érdekeknek nemigen akadt képviselője, míg az ENER-G8 névre keresztelt vállalati lobbycsoport 

(benne többek között a német BASF, Bayer, Daimler-Benz és Thyssen Stahl, a brit ICI vegyipari cég, a KNP 

holland papíripari vállalat) Brüsszelben sikeresen érvelt azzal, hogy az EU-ban átlagosan másfélszer annyit 

fizetnek az áramért, mint az Egyesült Államokban. A nagyfogyasztók eltúlozzák a verseny által kikényszerített 

hatékonyságnöveléssel elérhető árcsökkentést, s a lakosság érdekeit képviselő politikusok is sok esetben 

felnagyítják a kisfeszültségről vételezők hátrányosnak ítélt helyzetét. 

A piaci verseny erőltetése ellentmondásba keveredett azzal a törekvéssel is, hogy az európai kontinens 

perspektivikus környezeti, valamint a függőség csökkentésére és a szociális problémák kezelésére irányuló 

érdekei önszabályozó módon érvényesüljenek. Ezért kellett speciális preferenciális szabályokat alkotni olyan 

kérdések kezelésére, mint például a megújuló energia hasznosítása, a kombinált energetikai megoldások 

elterjesztése, a szénbányászat átmeneti támogatása stb. (Pál L. 2004). 

Összességében a Római Szerződésben meghatározott általános alapelvek (az áruk, a személyek, a szolgáltatások 

és a tőke szabad mozgása) fokozatos megvalósításának szükségszerű következményének tekinthetjük a 

villamosenergia-ipari irányelvek megszületését. Ha az egységes szabályozás alapelvei szerint működne a 

rendszer, akkor a hibákról bő terjedelemben nem szólhatnánk, azonban az eltérő fejlettségi és működési 

alapokkal rendelkező tagországok villamosenergia-rendszerének összehangolása számos problémával jár. 

Az Európai Unió energiapolitikája körülményesen és vontatottan bontakozik ki, s napjainkban is csupán 

dokumentumai és részintézkedései vannak. Legfontosabb céljának azt tekinti, hogy az ellátásbiztonság, a 

fenntarthatóság és a versenyképesség közötti ellentmondások feloldását a hosszú távú szempontokat is 

mérlegelve optimalizálja. Az ellátásbiztonság terén kedvezőtlenek az EU adottságai, így elsődleges a fosszilis 

energiahordozók importjának diverzifikálása, valamint a megújuló energiaforrások használatának növelése. Az 

Unió a világ vezető térsége a fenntarthatóságért és környezet védelméért folytatott küzdelemben, azonban a 
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versenyképessége globálisa viszonylatban gyenge, ennek erősítése érdekében a liberalizált, egységes belső 

piacot teremtették meg. 

14. Kérdések 

4. lecke: MAGYRORSZÁG ENERGIAPOLTIKÁJA 

15. Célkitűzés 

A fejezet célja, hogy Magyarország energiapolitikájának fontosabb eseményeit megjelentessük, valamint a 

rendszerváltás után megalkotott energiapolitikai koncepciókat bemutassuk. 

16. Tartalom 

Az 1990 előtti időszak magyar energiapolitikájáról röviden 

17. Magyarország energiapolitikai koncepciója 

magyar energiapolitika fontosabb lépcsőfokai 1990 után 

Az „új” energiapolitikai koncepció 

Új út keresése a hazai energetikában 

18. A tananyag kifejtése 

18.1. Az 1990 előtti időszak magyar energiapolitikájáról röviden 

Az ötvenes években hazánk az autark gazdaságfejlesztés mellett döntött, Magyarországot a vas- és acél 

országává akarták alakítani, s ezt egyéb energiahordozó hiányában a szénre kellet alapozni. Megerősödött az 

ÉK-DNY-i irányú középhegységi energiatengely gazdasági szerepe, s az időszakban számos széntüzelésű 

erőművet építettek (7. táblázat). 

A hatvanas évtizedben a szénhidrogének részesedése gyorsan nőtt a felhasználásban, amelyet a Dunamenti 

Erőmű, valamint több szénhidrogén-vezeték megépítése jelez. A KGST-együttműködés szorosabbá válásával 

nagy méretű kőolajfinomító-gazdaság épült ki az országban és állami döntésekkel a szén szerepének 

csökkenését idézték elő. 

A hetvenes évek kőolaj-árrobbanásai ismét változtatásra késztették a politikát. Az érdemi lépések nagyrészt 

elmaradtak, ezek helyett több hibás döntés született: a villamosenergia-import nagymértékű növelésére, a hazai 

szénforrások felhasználásának bővítésére (eocén- és liászprogram) került sor, azonban a takarékos 

energiafelhasználás feltételeinek megteremtése elmaradt. 

7. táblázat: A száz MW-osnál nagyobb kapacitású közcélú erőművek építése Magyarországon a rendszerváltás 

előtt 
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(Forrás: Mink, 1995) 

A nyolcvanas évtizedben a villamosenergia-import szintén jelentős volt és döntően a volt Szovjetunióból 

érkezett. Világossá vált, hogy a szén "felfuttatása" nem járt sikerrel, a tüzelőanyag szerinti struktúra kedvezőtlen 

volt, s energiatakarékosság továbbra sem történt. A meglévő erőművi kapacitás nem volt elegendő a 

villamosenergia-igény kielégítésére, így új stratégia kidolgozására volt szükség. Megfogalmazódott, hogy a 

csökkenő hazai kőolajtermelés és a változatlan földgáztermelés mellett a szén és a nukleáris energia 

uralkodásának elérése lesz a cél. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a rendszerváltás előtt a magyar energiagazdaság fejlődési tendenciájában 

jelentős változások figyelhetők meg, amelyek követik a fejlett tőkés országokra jellemző folyamatokat (Perczel 

Gy. 2003). 

19. A magyar energiapolitika fontosabb lépcsőfokai 
1990 után 

A magyar villamosenergia-iparban a rendszerváltás kezdete 1992-re tehető, amikor létrejött a Magyar Villamos 

Művek Rt. konszern típusú részvénytársasági rendszere. Ezzel megindult az iparág nyugati orientációja, 

amelynek főbb eseményei kronologikus sorrendben a következők: 

1992: Az iparágban a hagyományos tröszti szervezet társasági formába történő átalakítása mellett a szervezeti 

keretek további módosulását eredményezték az ezt követően lebonyolított bánya-erőmű integrációk is. Magyar 

kezdeményezésre megalakul a CENTREL, amely négy villamosenergia-társaság (a cseh ČEPS, a magyar MVM, 

a lengyel PSE SA és a szlovák SE) regionális társulása. Feladata, hogy elősegítse az együttműködést az 

UC(P)TE-vel (Union for the Coordination of Electricity: Európai országok villamosenergia-rendszeregyesülése, 

24 ország villamosenergia-rendszerének irányítóinak és üzemeltetőinek az érdekeit koordinálja. 2001-ig UCPTE 

az elnevezése, ugyanis addig a villamosenergia-termelést is összehangolta (P=Production)). 

1993: Az Országgyűlés jóváhagyja „A magyar energiapolitika” című koncepciót, amely ma is irányadó és 

érvényes, valamint az MVM Rt. kidolgozza a nemzeti érdekű erőmű megújítási programját. 

1994: Megszületik a villamosenergia-törvény, amelyben kifejezésre jut a nemzeti, közösségi érdek 

(közszolgáltatási jelleg) és megteremti a modernizációhoz szükséges tőkebevonásos privatizáció lehetőségét. 

Megalakul a Magyar Energia Hivatal. 

1995: Megszületik a privatizációs törvény és annak módosítása, amely jelentősen szűkíti az energetikai 

társaságokban a lehetséges állami tulajdon körét. A villamosenergia-ipar privatizációjának első üteme során a 

245 milliárd Ft-os értékű vagyonból 180 milliárd Ft. bevételt sikerült elérni, amelynek döntő része az 

áramszolgáltatók értékesítéséből származott. Az MVM Rt. az erőművekkel hosszú távú áramvásárlási 

szerződéseket köt. 

1996: A privatizáció második üteme kevés sikerrel zárul le, ugyanis jelentős mértékben a névérték alatt 

értékesítenek erőműveket. 
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1997: Valós ráfordításokat tükröző és nyolc százalékos tőkearányos profitot tartalmazó árak kerülnek 

bevezetésre. Az MVM Rt. meghirdeti erőmű-létesítési pályázatát, amely 1800 MW kapacitást irányoz elő. A 

pályázat 1998. februári módosítása alapján már csak 1100 ± 400 MW-ra tesznek ajánlatot, míg 

végeredményként 2 telephelyet hirdetnek ki győztesnek összesen 301 MW kapacitásnyi értékkel (Kispest, 

Tiszaújváros). 

1999: Megszűntetik a szociális jellegű tömbtarifát a lakossági villanyáraknál és kormány-program szintjére 

emelik az energetika liberalizálását. 

2001: Magyarország az UCTE teljes körű tagja lesz és megszületik az új villamosenergia-törvény, amely az 

európai uniós követelményeket idő előtt „túlteljesíti”. Az eddig egységes piac két, egymással párhuzamosan futó 

piaccá alakul majd át (közüzem, szabad piac), s a villamosenergia-importot liberalizálják. Európai uniós 

irányelv alapján Magyarországon a megújuló villamos energia részarányát 2010-re 3,6 %-ra kell növelni. 

2002: A piacnyitásra való felkészülést jelzi a MAVIR (Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító) Rt. 

létrehozása. 

2003: A liberalizáció kezdetét veszi, amely 2008-ra az egész piacra kiterjed majd. 

2004: Magyarország az Európai Unió tagja lesz és az MVM Rt. eléri a tőzsdeképességet. 

2005: Megtörténik az MVM Rt. egységének helyreállítása (azaz a MAVIR-t beolvasztják a társaságba) és 

célkitűzésként megfogalmazódik, hogy Magyarország nemzeti társaságcsoportjává fejlesszék. Új 

villamosenergia-törvény születik, amely látszólag kedvező helyzetbe hozza a megújuló energiák terjedését, 

azonban átgondolt, világos stratégiával nem rendelkezik az ország. 

2008: Az Országgyűlés a 2008-2020 közötti időszakra vonatkozó energiapolitikáról az ellátásbiztonság, a 

versenyképesség és a fenntarthatóság, mint hosszú távra szóló elsődleges célok együttes érvényesülése, a 

gazdaság és a lakosság energiaigényeinek biztonságos, gazdaságos, a környezetvédelmi szempontok 

figyelembevételével történő kielégítése, az energiapiaci verseny erősítése, valamint az Európai Unió keretében 

meghatározott közösségi célok megvalósulásának elősegítése érdekében határozatot hoz a 2008-2020 közötti 

időszakra vonatkozó energiapolitikáról. 

19.1. Magyarország energiapolitikai koncepciója (1993) 

A rendszerváltással együtt járó gazdasági válság az energiagazdaságot is jelentős mértékben érintette és új 

energiapolitikai koncepció megalkotását sürgette. Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium dolgozta ki és 1993 

áprilisában az Országgyűlés fogadta el azokat a fontosabb irányvonalakat, amelyeket a koncepció megvalósítása 

folyamán követni kellett. 

A koncepció kidolgozása során megfogalmazódott, hogy a nemzeti sajátosságokat figyelembevevő, az egységes 

európai energetikai rendszerbe illő energiapiac létrehozása szükséges az energiaellátás biztonságának megőrzése 

mellett. 

A kidolgozott irányelvek, stratégiai elképzelések nagyobb része már megvalósult, bizonyos részük még a 

megvalósulás folyamatában van. A 15 évig érvényben levő fő energiapolitikai alapelvek a következők: 

1. Az energiaellátás biztonságának megőrzése, fokozása, ezen belül az egyoldalú importfüggés mérséklése, a 

diverzifikált energia-beszerzés technikai-politikai feltételeinek megteremtése, valamint a stratégiai készletek, 

tartalék kapacitások növelése. 

2. Az energiatakarékosság szerepének fokozása, az energiahatékonyság növelése, ezáltal a magyar gazdaság 

versenyképességének fokozása. 

3. Piackonform szervezeti, közgazdasági és jogi környezet megteremtése annak érdekében, hogy a magyar 

energiagazdaság fokozatosan képes legyen alkalmazkodni a kialakuló európai egységes energiapiachoz. 

4. A legkisebb költség elvének - a versenyelemek fokozatos bővítésével - érvényesítése az energiarendszer 

fejlesztésénél és működtetésénél. 

5. Környezetvédelmi szempontok érvényesítése mind a meglévő energiatermelő és -fogyasztó berendezéseknél, 

mind a jövőbeni fejlesztéseknél. 
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6. A szénbányászat helyzetének rendezése a nemzetgazdasági szempontok előtérbe helyezésével. 

7. Az energetikai döntéseknél és az ezekhez kapcsolódó államigazgatási eljárásoknál a nyilvánosság szerepének 

növelése, azaz a társadalmi környezet véleményének figyelembevétele. 

Az Országgyűlés felkérte a Kormányt, hogy legalább kétévenként készítsen tájékoztatót az energiapolitika 

megvalósulásáról az Országgyűlés részére. 1995-ben elkészült az Országgyűlés számára az energiapolitika 

végrehajtásáról készült tájékoztató. 

Az 1997 végén, 1998 elején benyújtásra tervezett aktuális tájékoztatót a Gazdasági Minisztérium jogelődje 

elkészítette, de a tájékoztató benyújtására a választások, majd a kormányváltás miatt már nem került sor. Emiatt 

az 1999. évi beszámoló 1995-től ad tájékoztatást az energiapolitika megvalósulásáról. 

„A magyar energiapolitika alapjai, az energetika üzleti modellje" című előterjesztést a Kormány 1999-ben 

határozattal fogadta el. Ez az általános tézisek mellett az energetika kulcskérdéseiben szükséges elemzéseket, 

állásfoglalásokat foglalja össze, valamint az irányelvekben újításokat tartalmaz (A energiapolitika új elemei: 

nemzeti sajátosságokat figyelembe vevő, az egységes európai energiapiac részeként működő hazai energiapiac 

létrehozása a gazdaság versenyképessége és az energiafogyasztók érdekében; a fenntartható fejlődés 

kihangsúlyozása; a megmaradó monopóliumok átlátható árszabályozása.) 

2001-ben a „Magyarország energiapolitikájáról, valamint a piacnyitásról az Európai Unióhoz való csatlakozás 

folyamán” című tájékoztató az alapelvekben két új elemet hordoz: a megújuló energiahordozók részarányának 

növelését, valamint az energiafogyasztók védelmének megvalósítását. 

2003-ban ismét nem készült beszámoló. 2005-ben a „Magyarország energiapolitikájának végrehajtásáról, 

valamint a piacnyitásról” című jelentés liberális jellegéből adódóan már nem tartalmazza az energiafogyasztók 

védelmét. 

A globalizáció, a privatizáció, a liberalizáció és az uniós csatlakozás új helyzetet teremtett hazánk 

villamosenergia-iparában, így megfogalmazódik egy új energiapolitikai koncepció kidolgozásának 

szükségessége. A jelenlegi állapotok azonban azt vetítik előre, hogy egyhamar ez nem valósul meg. 

19.2. Az „új” energiapolitikai koncepció 

„A 2008-2020 közötti időszakra vonatkozó energiapolitikáról” hozott határozat egy keretdokumentum 

tekinthető az új energiapolitikai koncepciónak, amely a régi 1993-as országgyűlési határozatot váltotta fel. Az 

Országgyűlés a következő határozatot hozta: 

1. Az energiapolitika stratégiai célja, hogy hosszú távú szempontokat is mérlegelve optimalizálja az 

ellátásbiztonság, a versenyképesség és a fenntarthatóság, mint elsődleges célok együttes érvényesülését. 

2. 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, az 

energiahordozó import szállítási útvonal és forrás szerinti diverzifikálását, az energiahordozó-szerkezetnek és a 

biztonsági készleteknek az ellátás biztonsága szempontjából optimális kialakítását, valamint a regionális 

energiapiacok kialakulását elősegítő infrastruktúra fejlesztését. 

3. Az energiapolitikának - az Európai Unió egységes belső energiapiacába történő integrálódáson, az iparágban 

bekövetkező technológiai előrehaladáson, a kutatás-fejlesztési tevékenységen, valamint a regionális piacon 

kialakuló árakon keresztül - hozzá kell járulnia Magyarország gazdasági versenyképességének növeléséhez. 

4. Az energiapolitikának a fajlagos energiafelhasználás csökkentésén, a megújuló energiaforrások és a 

hulladékból nyert energia arányának - Magyarország természeti adottságaival és a lakosság teherbíró 

képességével összhangban álló - növelésén, környezetés természetbarát technológiák fokozatos bevezetésén 

keresztül hozzá kell járulnia a fenntartható fejlődéshez. 

5. Biztosítani kell a magyar energiapolitika és klímapolitika közötti összhangot. Az üvegházhatású 

gázkibocsátások csökkentésére vonatkozó vállalások során figyelembe kell venni azoknak a magyar gazdaságra 

gyakorolt energia-ellátásbiztonsági, gazdasági és versenyképességi hatásait. 

6. A magyar közlekedéspolitika kialakítása és végrehajtása során biztosítani kell az energiapolitikával való 

összhangot, így különösen figyelembe kell venni a közlekedési célú energiaigények, üvegházhatású gáz- és 
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károsanyag-kibocsátások növekedési üteme visszafogásának szükségességét, valamint a megújuló forrásokból 

előállított üzemanyagok felhasználási arányának növekedési lehetőségeit. 

7. Az energiapolitika céljait - az Európai Unió közös energiapolitikájának kialakításához és megvalósításához 

való hozzájárulás, valamint Magyarország energetikai tárgyú nemzetközi kapcsolatai kiegyensúlyozottsága 

fenntartásának és fejlesztésének érdekében - a magyar külpolitika és diplomácia prioritásrendszerébe kell 

illeszteni. 

8. Az energiapolitika céljainak megvalósítását - különösen az energiahatékonyság javítása, az 

energiatakarékosság növelése, valamint a megújuló energiaforrások és a hulladékból nyert energia 

felhasználásának ösztönzése terén - az állami támogatási politika eszközeivel, továbbá az Európai Unió által 

Magyarország részére rendelkezésre bocsátott forrásokkal is elő kell segíteni. A megújuló energiaforrások 

felhasználásának ösztönzése során kiemelt figyelmet kell fordítani a környezet- és természetvédelmi, valamint 

az élelmiszer- és takarmánytermeléssel kapcsolatos hatásokra. 

9. Biztosítani kell az energiapolitika céljaival összhangban álló - a piaci verseny feltételeit biztosító, a 

fogyasztóvédelem, az ellátásbiztonság, a műszaki biztonság, a környezet- és természetvédelem és a 

munkaegészség szempontjait figyelembe vevő -, az Európai Unió jogszabályainak megfelelő szabályozási 

környezet kialakítását és fejlesztését. 

10. Az energiapolitika céljainak megvalósulása érdekében elő kell segíteni az energia- és környezettudatos 

szemlélet kialakítását és fejlesztését. 

11. Az energiapolitika céljainak megvalósulása érdekében, az Európai Unió keretében meghatározott közösségi 

célokkal összhangban - különösen az épületek, a közlekedés és az energiaátalakítás területén - ösztönözni kell az 

energiahatékonyság növelését, valamint az energiatakarékosságot. 

A dokumentum műfajával, szerkezetével és elszámoltathatóságával kapcsolatban komoly vitákra került sor. 

Nem született egységes vélemény arról, hogy az iromány stratégia vagy keretdokumentum legyen-e, de még 

arról sem, hogy a fenti két műfaj mit is jelent az iromány esetében. Összességében elmondható, hogy az új 

koncepció az 1993-as határozathoz hasonlóan kevés konkrét számadatot tartalmaz, így a túl általános 

dokumentum a kormány mozgásterét növeli a parlamenttel szemben (Virág A., 2010). A koncepció az 

országban jelenlevő koncepciótlanságot jelzi. 

19.3. Új út keresése a hazai energetikában 

„Kátyúzás helyett új utat az energetikában” címmel jelent meg 2010-ben az Energiapolitika 2000 Társulat 

program-javaslata. A Társulat vezetője Járosi Márton, akinek munkáiban, írásaiban a rendszerszemlélet mindig 

megjelenik, így feltétlenül szükségesnek tartjuk földrajzos hallgatóknak az alábbi javaslatot: 

Az energetika területére jellemző koncepciótlanság, kormányzati kapkodás, a „lyukak betömése”, a „kátyúzás” 

után, irányváltást kell végrehajtani. Az ország jelentős változások előtt áll. Ez késztette az Energiapolitika 2000 

Társulatot arra, hogy összefoglalva és aktualizálva korábbi javaslataikat, közzétegyék a helyreállítás 

energiapolitikáját. 

Politikai filozófia: 

Szakítás a neoliberális doktrínával. Szakítani kell azzal a dogmatikus felfogással, ami szerint a piac mindent 

megold. Felül kell vizsgálni a szabadpiaci rendszer kizárólagos alkalmazását az energetikában. Lehetőleg 

kompromisszumokat kell kezdeményezni és elérni az EU szabályozásban is. 

Állami felelősségvállalást! 

Az állam felelősségét és szerepvállalását, a hazai energiaforrásokkal (biomassza, geotermia stb.) való 

gazdálkodás elveit, az energetika állami intézményi rendszerét, a vezetékes közszolgáltatások szabályzatát és az 

energetikai fogyasztóvédelem szervezetét energiatörvény-ben kell rögzíteni. 

A nemzeti közösségi érdek prioritása. 

Az energiapolitikát is az ország valós teherbíró képességének figyelembevételével kell alakítani. Az EU 

voluntarista elvárásai helyett realista, közösségi érdekű, fogyasztóbarát energiapolitikát kell kialakítani. A 

nemzet csak erőforrásaival arányosan vegyen részt a világproblémák megoldásában. 
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Külpolitika. 

Az oroszországi primer energiahordozó (földgáz) behozatali függőség rövid- és középtávon számottevően nem 

csökkenthető. A leghatékonyabb intézkedések is csak hosszabb távon fejtik ki hatásukat. Az ellátásbiztonság 

elsősorban politikai garanciákkal, közös energetikai befektetésekkel (pl. Paksi Atomerőmű bővítése), közös EU 

politikával (energiahordozók közös piaca) erősítendő. A „visegrádi országoknak” vannak közös energetikai 

érdekeik és ebből adódóan közös céljaik, amelyek megvalósítása a kibővített közép-európai regionalitás 

keretében lenne lehetséges. 

EU politika. A magyar energiapolitika feladata az unió energiapolitikájának magyar érdekű befolyásolása. 

Szervilis alkalmazkodás helyett, kritikai elemzéssel kell átvennünk és alakítanunk az EU joganyagot. Az uniós 

érdekérvényesítésre jó lehetőséget teremt a 2011. évi magyar EU elnökség. Hazánknak különösen a következő 

kérdéseket kellene „visegrádi összefogással” napirendre tűzni: 

1. Alap-energiahordozók közös piaca. Az import földgáz ellátást biztosító projektek közös Európai Uniós 

felelősségvállalásban létesüljenek és üzemeljenek. 

2. A versenypolitikát és a piacszabályozást demokratizálni kell, úgy, hogy ezek csak a tagállamok egyhangú 

szavazatával léphessenek hatályba, illetve lehetővé kell tenni, hogy a tagországok kimaradjanak a számukra 

hátrányos belső piaci szabályozásból. 

3. Szorgalmazni kell, hogy az egyetemes szolgáltatás keretében az államilag szabályozott, hatósági energia-árak 

alkalmazását az EU joganyagok is elismerjék. 

Energiapolitikai célkitűzések 

Olyan megoldásokra van szükség, amelyek elsősorban a közvetlenül előttünk álló évtizedek energiaellátását 

biztosítják. Ezért sem a hagyományos fosszilis energiahordozók felhasználása, sem a nukleáris energia bővítése 

nem kerülhető meg. A megújuló energiaforrások még hosszú ideig csak (fontos) kiegészítő szerepet tölthetnek 

be. 

Ellátásbiztonság. 

A gázfelhasználás túlsúlyának csökkentése elsőrendű energiapolitikai feladat, a lokális hőellátásban, és a 

központosított villamosenergia-termelésben. A földgáz szerepe a hazai energiaforrásokra támaszkodva 

jelentősen csökkenthető. A villamosenergia-termelésben összehangoltan növelni kell a hazai lignit és az 

atomenergia felhasználásának arányát. A megújuló energiák közül kiemelt szerepe lehet a biomassza, a 

geotermikus energia hőellátási célú hasznosításának. 

Energiatakarékosság. 

Fontos terület az energiaellátás veszteségeinek csökkentése, az energiaszolgáltatás hatásfokának növelése: a 

minimális fajlagos energetikai hatékonysági mutatók (hatásfokok) előírása az energiatermelésben és -

átalakításban. A másik nagy területe a takarékoskodásnak az energiafelhasználási veszteségek csökkentése, 

vagyis a „felhasználási hatásfok” növelése. Ide tartozik az épületenergetika. Az államnak ezt a területet — az 

uniós támogatásokat is figyelembevéve — kiemelten kell támogatni. A fogyasztói energia megtakarítást 

szolgálhatják a háztartási készülékek hatóságilag előírt energiafogyasztási mutatói, illetve azok betartatása. 

Érdemi energiahatékonysági, fogyasztói energiatakarékossági programot kell indítani, felhasználva az európai 

uniós támogatások e területre irányítását. Nem az energiatermelést, hanem a hatékonyabb energiafelhasználást 

kell támogatni. 

Fogyasztói magatartás befolyásolása. 

Ennek egyik lehetősége az energiatakarékos fogyasztói tudat kialakítása és fejlesztése, amelyet az oktatásban is 

figyelembe kell venni. A másik lehetőség a fogyasztói szokások befolyásolása. Ezek alkalmazásában a piaci 

szereplők ellenérdekeltek, itt tudatos állami beavatkozás szükséges. 

Az energiaszegénység mérséklése. 
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A villany, gáz és a távfűtés közérdekű szolgáltatásoknál fenn kell tartani a rászorulók számára is megfizethető 

szolgáltatást egy minimális igényszintig. A fizetésképtelenné vált rászorulók szolgáltatásból való kiesésének 

megakadályozására megfelelő mechanizmusokat kell kialakítani. 

Intézményrendszer 

Új energetikai intézmények 

Magyar Energiastratégiai Intézet. Az ipar, a közlekedés, a mezőgazdaság, a szolgáltatások és a háztartások 

energiaellátását egyaránt érintő komplex energetikai feladatok vizsgálatára és összehangolására megfelelő színtű 

független állami energiastratégiai intézményt kell működtetni. Az intézmény feladata a külföldi és a hazai 

energetikai folyamatok figyelemmel kísérése és elemzése alapján az ország társadalmi-gazdasági programjaihoz 

illeszkedő távlati energetikai stratégiák kidolgozása, a lakosság felvilágosításának elősegítése.Fogyasztóvédelmi 

szervezet. Államilag finanszírozott, de független, lakossági energetikai fogyasztóvédelmi szervezetet és 

érdekegyeztető fórumot kell létrehozni. A formai működtetés helyett meg kell teremteni az érdemi, tartalmas 

működés feltételeit. Ebben a szakmai és civil szervezeteknek is megfelelő szerepet kell biztosítani. Alapvető 

követelmény a nyilvánosság biztosítása és az energetikai információkhoz való szabad hozzáférés. 

Fogyasztóvédelmi szervezet.Államilag finanszírozott, de független, lakossági energetikai fogyasztóvédelmi 

szervezetet és érdekegyeztető fórumot kell létrehozni. A formai működtetés helyett meg kell teremteni az 

érdemi, tartalmas működés feltételeit. Ebben a szakmai és civil szervezeteknek is megfelelő szerepet kell 

biztosítani. Alapvető követelmény a nyilvánosság biztosítása és az energetikai információkhoz való szabad 

hozzáférés. 

Meglévő intézmények fejlesztése 

Állami Energetikai Központ. Az ipart, a közlekedést, a mezőgazdaságot, a vidékfejlesztést, a környezetvédelmet 

és a lakosság életminőségét egyaránt érintő kompex energetikai feladatok állami koordinálására — a 

kormányzati struktúrába illeszkedő — energetikai államtitkárságot kell létrehozni. 

Magyar Energia Hivatal (MEH). Az Országgyűlés felügyelete alá kell helyezni, szervezetét szakmailag meg kell 

erősíteni. Kompetenciáját pontosan le kell határolni és törvényileg megerősíteni. 

Tulajdonpolitika 

Vagyontörvény. 

Le kell állítani az energia privatizáció minden formáját. Alkotmánymódosítással és/vagy kétharmados 

vagyontörvénnyel kell megvédeni a közmű-rendszerek, a megmaradt vezetékes energiarendszerek közösségi 

tulajdonát. Növelni kell a magyar közösségi energetikai tulajdont. 

Integrált távhőtulajdon. Az államnak elő kell segíteni, hogy teljes vertikumú önkormányzati (termelő és 

szolgáltató) távfűtő, sőt energiaszolgáltató társaságok jöjjenek létre. Támogatni kell, hogy az önkormányzatok 

tulajdonosi pozícióba és ennek révén irányítási jogokhoz jussanak. 

Fejlesztéspolitika. 

Állami tulajdonú energetikai cégeken (pl. MVM ZRt.) keresztül közvetlenül, szabályozási eszközökkel 

(Energiatörvény, ágazati energiatörvények, MEH engedélyezés) pedig közvetve segíteni kell a nemzeti érdekű 

energetikai fejlesztések megvalósítását. 

Közlekedésfejlesztés. 

A közúti, a vasúti és a vízi közlekedést egyaránt felölelő olyan közlekedésfejlesztési stratégiát kell kidolgozni és 

megvalósítani, amelynek domináns eleme a közlekedési ágazaton belüli közösségi érdekű energiagazdálkodás 

elérésére való törekvés. 

Ár- és adópolitika 

Hatósági ármegállapítás. A gáz-és villanyszolgáltatásban a hatósági ármegállapítást, illetve árellenőrzést — az 

erre vonatkozó európai uniós korlátozások határáig — a lehetséges legnagyobb körben, kiemelten a lakossági és 

kommunális szférában, fenn kell tartani. Az ármegállapításnak hatékony önköltség ellenőrzésen kell alapulnia. 
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A fogyasztói energiaárak csökkentése. A piaci folyamatok által lehetővé tett mértékben, az érvényes 

jogszabályok alapján azonnal csökkenteni kell a fogyasztói energiaárakat. Ezt követően, sürgősen és 

tárgyilagosan elemezni kell a versenypiaci nyitás következményeit. Új alku-feltételeket kell támasztani a 

magán-és külföldi tulajdonú energiaszolgáltatókkal: extraprofit helyett meg kell határozni a méltányos profitot, 

az e feletti extraprofitot pedig a fogyasztóknak vissza kell juttatni. 

Szociális tarifák visszaállítása. A szolidaritás elvén működő un. szociális tarifa szerint az energia-szolgáltatások 

bizonyos fogyasztási szint alatt kedvezményesek, e felett pedig normál piaci árat kell értük fizetni. 

A távfűtés ára. 

A távfűtési fogyasztók védelmének legfontosabb eleme a teljes körű költségalapú, hatósági (önkormányzati) 

ármegállapítás és az ehhez kapcsolódó hatékony költségellenőrzés. Ennek feltétele az integrált távhőtulajdon, 

amely lehetővé teszi, hogy a kapcsolt energiatermelés haszna a távhőfogyasztóknál érvényesüljön. 

Energiaadók. Ezek az adók az állam ökoszociális felelősségének érvényesítését szolgálják. Az energiatermelés 

externális költségeinek figyelembevételével kialakított energiaadónak komoly szerepet kell betöltenie az 

energiatermelés struktúrájának a társadalmi érdekek és értékek szerinti befolyásolásában. Összehangolt és 

átlátható, az energia- és környezetpolitikai célokat egyaránt szolgáló integrált adórendszert kell kialakítani, 

amelynek fokozatos bevezetésénél tekintetbe kell venni a fogyasztók teherbíró képességét is. 

Támogatáspolitika 

A támogatások többletterhet okoznak, vagy közvetlenül a fogyasztóknak, vagy áttételesen, az adókon keresztül, 

az egész társadalomnak. Alkalmazásuk kizárólag a közjót szem előtt tartó, társadalom- és gazdaságpolitikai 

indokok alapján lehetséges, a társadalom által elfogadott mértékben. Meg kell akadályozni a támogatás profittá 

történő konvertálásának lehetőségét. A jelenlegi, gyakran lobbiérdeket szolgáló, támogatási rendszer helyett 

közösségi érdekű, fogyasztóbarát támogatási rendszert kell kidolgozni. 

Biomassza és a geotermikus energia. 

A biomassza (és biogáz) alapú hőellátást és kapcsolt energiatermelést, illetve a geotermikus hőellátást az 

elérhető jó hatásfok és a jelentős földgázkiváltás miatt célszerű ösztönözni. Itt is az érintett hőtermelőket, illetve 

hőfogyasztókat indokolt ösztönözni, illetve támogatni. 

Szélerőművek. 

Értékelhető teljesítőképességük alacsony, a szél korlátozott rendelkezésre állása csak 20% körüli kihasználást 

tesz lehetővé. A szélerőművek fosszilis tüzelőanyag megtakarítása kicsi, ezért támogatásuk nem indokolt. 

Kapcsolt energiatermelés. 

Többnyire üzleti alapon is érdemes megvalósítani, ekkor támogatására nincs szükség. A hatékony kapcsolt 

energiatermelést egyes esetekben — az energia-megtakarítással arányosan — indokolt lehet ösztönözni, az 

ösztönzés a hőfogyasztók közösségét illeti meg. 

Szociális bérlakás intézményének bevezetése. 

Az energiaszegénység nagyrészben a városi lakótelepek közműsszolgáltatásait igénybevevő, amúgy is szegény 

lakók körére jellemző. Az ő szociálisan indokolt támogatásukat az egyes közszolgáltatások (pl. gáz, távfűtés) 

ártámogatása helyett, az önkormányzat tulajonában lévő, „szociális bérlakás” támogatást tartalmazó 

kedvezményes lakbérében lehetne érvényesíteni. A „lakbér”, a lakás-bérlet díja mellett, egy minimál-komfortú 

közműszolgáltatás díját is tartalmazná. 

Kutatás-fejlesztés (K+F). 

Indokolt, hogy az energetikai K+F GDP arányos pénzügyi támogatása legalább az EU átlagát elérje, és annak 

növekedését kövesse. Ennek elősegítésére az energetikai K+F tevékenységet a hazánkban megtelepedett nagy 

multinacionális energetikai cégek és a hazai tulajdonú vállalatok egyaránt finanszírozzák. 

20. Kérdések 
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4.1. Melyek a legfontosabb változások hazánk energiapolitikájában az ötvenes évektől a nyolcvanas évtizedig? 

4.2. Melyik három fontos világgazdasági folyamat jelenik meg 1990 után a magyar energiapolitikában? 

4.3. Melyek a főbb hasonlóságok az 1993. évi és a 2008. évi energiapolitikai koncepció alapelveiben? 

4.4. Melyek a főbb különbségek az 1993. évi és a 2008. évi energiapolitikai koncepció alapelveiben? 

4.5. Milyen új elemek jelennek meg az Energiapolitika 2000 Társulat javaslataiban, amelyek az energiapolitikai 

koncepciókban még nem jelentek meg? 

V. lecke: A meg nem újuló energiahordozók 

21. Célkitűzés 

A fejezet célja, hogy a világ és Magyarország nem megújuló energiaforrásait ismertesse. Néhány fontos 

alapfogalom megismerése után az energiahordozók rendelkezésre álló készleteit és azok termelését, 

felhasználhatóságát mutatjuk be. 

22. Tartalom 

Alapfogalmak 

Meg nem újuló energiaforrások a világban 

Magyarország meg nem újuló energiaforrásai 

23. A tananyag kifejtése 

23.1. Alapfogalmak 

Földtani vagyon: az ásványi nyersanyag kutatási adatokkal igazolt teljes mennyisége, amely az ásványi 

nyersanyagra jellemző paraméterek (számbavételi kondíciók) alapján műszaki és gazdasági korlátok 

alkalmazása nélkül számításokkal megállapítható (A földtani vagyon mérésére gyakran nem a vizsgált anyag 

tömegét (t, kg), hanem annak energiatartalmát adják meg (J, Wh, toe). 

Kitermelhető vagyon: a földtani vagyonnak végleges pillérben lekötött vagyonnal és az ásványi nyersanyag 

sajátosságait tükröző kitermelési technológia függvényében előálló veszteséggel csökkentett, a szilárd 

energiahordozó és fémhordozó nyersanyagok esetében termelési hígulással növelt része, amely műszakilag 

kitermelhető. A jelenlegi (és korábbi) értelmezés szerint nemfémes ásványi nyersanyagok esetén a kitermelhető 

ıvagyon azonos az ipari vagyonnal. Szénhidrogéneknél a földtani vagyon és a kihozatali tényező szorzata. 

Ipari vagyon: a földtani vagyonnak az a része, amely az adott időpontban gazdaságosan kitermelhető, 

műrevalósági mutatója 1 vagy 1-nél nagyobb. 

Kihozatali tényező: a kőolaj és földgázvagyon számbavételénél, valamint a kitermelése során használatos, a 

kitermelhető- és a földtani vagyon hányadosaként nyert mérőszám, amely megmutatja a kinyerhető kőolaj és 

földgázvagyon részarányát. 

Műrevalósági mutató: a költséghatár és reálköltség hányadosaként nyert mérőszám, amely 

az ásványi nyersanyag kitermelésének gazdaságosságát (1 vagy annál több) vagy gazdaságtalanságát (1-nél 

kevesebb) mutatja (Zsebik A. évsz.nélk.). 

23.2. A meg nem újuló energiaforrások a világban 

A meg nem újulóenergiaforrások a világban A kőszén hőmérséklet- és nyomásnövekedés hatására átalakult, 

betemetett növényi anyag. Felhasználásának alapja, hogy elégetésekor felszabadul az az energia, amit a növény 

fejlődése során a napsugárzásból elraktároz. Egy kőszénlelőhely vagy előfordulás számos kőszénréteget 

tartalmaz, melyeket meddőrétegek választanak el. A kőszén mocsári környezetben alakul ki, ahol a növények 
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elhalásuk után víz alá kerülnek. Ez által egyrészt nem következik be a szerves anyag levegőn történő oxidációja, 

másrészt az iszappal való betemetődés megakadályozza, hogy a baktériumok és gombák a növényi anyagot 

lebontsák. A mocsarakban ilyen módon betemetődött növényi anyag tőzeggé alakul, mely 90 % vizet is 

tartalmazhat. A tőzeg akkor fejlődik tovább kőszénné, ha az adott terület lassú süllyedése miatt további 

üledékrétegek halmozódnak fel rajta. Ekkor a tőzeg a nyomásnövekedés miatt nagymértékben tömörül, és vize 

nagy részét elveszíti. A növények kémiai alkotói a szén (50 %), oxigén (43 %), hidrogén (6 %), és nitrogén (1 

%). A szénülés során ezek mennyiségi aránya a szén javára tolódik el, az elemi szén tartalom 50 %-ról 100 %-ra 

növekedhet. Az eltávozó elemek gázvegyületeket alkotnak. Ezek közül a metán jelent veszélyt a bányászat 

szempontjából, mert a pórusokból kiszabadulva a bányaüregek levegőjével robbanásveszélyes elegyet alkot 

(sújtólég) (Hartai É. évsz.nélk.). 

A 2010. évi becslések szerint a föld barnaszén és lignitkészlete 456 milliárd t, a feketeszén készlete 404 milliárd 

t (ipari készlet). Legnagyobb barnaszén és lignitkészlete az Amerikai Egyesült Államoknak van (128 milliárd t), 

őt követi a sorban Oroszország (108 milliárd t). Jelentős mennyiségű készlettel rendelkezik Kína (52 · milliárd 

t), Németország (41 milliárd t) és Ausztrália (39 milliárd t). 

Legnagyobb feketeszén-készlettel is az Amerikai Egyesült Államok rendelkezik (108 milliárd t). Ezt követően a 

sorrend: Kína (64 milliárd t), India (56 milliárd t), Oroszország (49 milliárd t), Ausztrália (37 milliárd t), Dél-

afrikai Köztársaság (30 milliárd t). 

Legnagyobb széntermelők a világban (itt a statisztika nem különíti el a különböző típusú szeneket): 

1. Kína: 3240 millió t 

2. Egyesült Államok: 984 millió t 

3. India: 569 millió t 

4. Ausztrália: 423 millió t 

5. Oroszország: 301 millió t 

6. Indonézia: 256 millió t 

7. Dél-afrikai Köztársaság: 253 millió t 

8. Németország: 182 millió t 

9. Kazahsztán: 133 millió t 

10. Lengyelország: 111 millió t 

A kőolaj még napjainkban is a legfőbb energiahordozónak számít, nemcsak gazdasági, hanem jelentős politikai 

kérdések is függnek tőle. Ipari méretű használata kb. 100 ével ezelőtt kezdődött. A kezdeti olajkészleteket 

nagyjából 300 milliárd tonnára becsülik, a világtermelés hozzávetőlegesen 3 milliárd tonna/év. A még 

rendelkezésre álló készletekre vonatkozó becslések eltérők, de állíthatjuk, hogy csak évtizedekben lehet mérni 

azt az időt, ameddig a kőolajkészletek elegendőek. 

A kőolaj és földgáz képződéséhez és felhalmozódásához az alábbi alapfeltételek szükségesek: 

1. Érett anyakőzet. Ez rendszerint sötétszürke-fekete, finomszemcsés, szerves anyagban gazdag agyag, 

agyagpala vagy karbonátos kőzet. Az "érettség" azt jelenti, hogy a kőzet a földtörténeti múltban eléggé 

magas hőmérsékleti viszonyoknak (> 60°C) volt kitéve, így benne a szerves anyag átalakulása 

megtörténhetett. 

2. Megfelelő tárolókőzet. A tárolókőzet alapvető tulajdonságai a jelentős porozitás és permeabilitás 

(áteresztőképesség). Ez lehet homokkő, repedezett mészkő, vagy bármilyen egyéb, repedezett kőzet. 

3. Migrációs lehetőség az anyakőzet és a tárolókőzet között. 

4. Nem permeábilis fedőkőzet a tárolókőzet rétegei fölött. 
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5. Csapda kialakulása. Az anyakőzet, tárolókőzet és a fedőkőzet olyan szerkezet formáljon, amelyből a kőolaj 

és földgáz nem tud elmigrálni. 

A kőolaj és földgázképződés kiindulási anyaga az elhalt élőlények szerves anyaga. A folyamat során az 

élőlényeket felépítő fehérje-, zsír- és szénhidrát-molekulák elemeikre (C, H, N, O) bomlanak, hogy 

megnövekedett hőmérséklet és nyomásviszonyok mellett szénhidrogén-molekulákká épüljenek fel. Fentiekből 

kitűnik, hogy kiindulási anyagként a magas fehérjetartalmú algák vagy az állatok elhalt anyaga alkalmas 

szénhidrogén-képződésre (Hartai É. évsz.nélk.). 

2010. évi becslések alapján a föld kőolajkészlete (ismert ásványi nyersanyagvagyona) 188 milliárd tonna. Ennek 

19 %-a Szaúd-Arábiában, 15 %-a Venezuelában, 10 %-a Iránban, 8 %-a Irakban, 7-7 %-a Kuvaitban és az 

Egyesült Arab Emirátusokban, míg 6 %-a Oroszországban található. Ezen kívül további olajpala és olajhomok 

telepek vannak, melyek nagysága becslések szerint a kőolajkészletet sokszorosan felülmúlja. 

2010-ben a legnagyobb kőolajtermelők a következők: 

1. Oroszország: 505 millió t 

2. Szaúd-Arábia: 467 millió t 

3. Egyesült Államok: 339 millió t 

4. Irán: 203 millió t 

5. Kína: 203 millió t 

6. Kanada: 162 millió t 

7. Mexikó: 146 millió t 

8. Egyesült Arab Emirátusok: 130 millió t 

9. Venezuela: 127 millió t 

10. Kuvait 123 millió t 

11. Irak: 120 millió t 

12. Nigéria: 115 millió t 

2010-ben 187 trillió m3 a világ ismert földgáz-készlete, ennek 23 % Oroszországban, 16 %-a Iránban, 14%-a 

Katarban, míg 4-4%-a az Amerikai Egyesült Államokban, Türkmenisztánban és Venezuelában található. 

2010-ben a legnagyobb földgáz-termelők a következő országok: 

1. Egyesült Államok: 611 milliárd m3 

2. Oroszország: 589 milliárd m3 

3. Kanada: 160 milliárd m3 

4. Irán: 138 milliárd m3 

5. Katar 116 milliárd m3 

6. Norvégia 106 milliárd m3 

7. Kína: 97 milliárd m3 

8. Szaúd-Arábia: 83 milliárd m3 

9. Indonézia: 82 milliárd m3 

10. Algéria 80 milliárd m3 
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Az uránérc-előfordulások az üledékes kőzetekben a leggyakoribbak: homokkövekben, konglomerátumokban, 

breccsákban, szenes agyagban, fekete agyagpalákban, lignitben és foszforitokban. Magmás kőzetekben is 

előfordulnak, főként gránitban és annak kontaktzónájában. Ritkábban hidrotermális telérekben is feldúsul az 

urán. Vulkáni és átalakult (metamorf) kőzetekben ritkák az uránérc feldúsulásai. 

A világon jelenleg 43 országban tartanak nyilván fúrásokkal igazolt, „ismert” uránkészleteket. Az ismert 

(kimutatott) készletek 31%-a Ausztráliában, 12 %-a Kazahsztánban, míg 9-9 %-a Kanadában és Oroszországban 

található. 

2009-ben a világ vezető urántermelő országai a következők voltak: 

1. Kazahsztán 14020 t 

2. Kanada 10103 t 

3. Ausztrália 7982 t 

4. Namíbia 4626 t 

2009-ben a világ atomerőművei összesen kb. 68 000 tonna uránt használtak fel a World Nuclear Association 

2010. évi felmérése szerint. A jelenlegi felhasználási szint fenntartása esetén az összes ismert (kimutatott) 

készlet 81,8 évig lesz elegendő. Amennyiben a kutatások során a feltételezett tízmillió tonna reménybeli készlet 

is realizálódik, úgy az ellátottság 229 évre növekszik (Bárdossy Gy. 2011).  

23.3. Magyarország meg nem újuló energiaforrásai 

Magyarország szerény energiavagyonnal rendelkezik. Hazánk energetikai potenciáljának ismertetéséhez 

legjobban a Vajda György által szerkesztett táblázat ad támpontot, amely szerint egyedül a külfejtéses 

lignittermelés versenyképessége emelhető ki (Vajda Gy. 1998) (8. táblázat). A táblázatban megjelentetjük a 

fejezetbe nem tartozó megújuló energiaforrásokat is. 

8 

. táblázat: A magyar energetikai potenciál 

(Forrás: Vajda, 1998) 

Ezen adatoknál aktuálisabb információkat dolgoztunk fel energiaforrásainkról a következőkben: 

2005-ben hazánk ipari szénvagyona majdnem 3,3 milliárd tonna, ebből 199 millió tonna (Mt) a feketekőszén, 

170 Mt a barnakőszén és kb. 2933 Mt a lignit. A Mecsekben magas a szénvagyon ellátottság, azonban a 

bonyolult bányaföldtani felépítés miatt a termelési költségek jelentősek. A mélyműveléses szénbányászat 1999-

ben, míg a Pécsbánya (Karolina) és Vasas külfejtések bezárásával a külfejtéses bányászat 2004. december 16-án 

szűnt meg. Megjegyzendő, hogy a széntelepek jelentős mennyiségű metánt is tartalmaznak. 

Az észak-dunántúli eocén barnaszén medencékben (dorogi, tatabánya-mányi, oroszlányi, Bakony észak-keleti 

előtere) a bányák fokozatos bezárása után már csak a márkushegyi bánya üzemel. Az észak-magyarországi 

medencében az utolsó mélyművelésű bánya 2004. szeptember 30-án zárt be Lyukóbányán, itt az ipari vagyon 

37,5 Mt, míg a nógrádi szénmedencében 8,1 Mt. 
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Pannon korú, alacsony fűtőértékű lignitből a Mátra- és Bükkalján, valamint Torony térségében jelentős ipari 

vagyon áll rendelkezésre, amely a villamosenergia-termelésben reális alternatívát jelent. 

A mátra- és bükkaljai lignit 

A lignit a legfiatalabb, még erősen fás szerkezetű szén, amelynek anyaga a pannon beltenger, illetve tó mocsaras 

partjainak élő növényzetéből jött létre: mocsári ciprusokból, fenyőfélékből, tölgy-, bükk-, platán-, juharfajokból, 

sásból, nádból és kákából. Nagy nedvesség- és hamutartalma miatt fűtőértéke alacsony, viszont előnye, hogy 

nagy mennyiségben található nem túl vastag takarórétegek alatt, ezért külfejtéssel viszonylag egyszerűen 

kitermelhető. Rossz tüzeléstechnikai tulajdonságai miatt csak erőművekben lehet gazdaságosan elégetni. 

Többnyire a hegyek lábánál található 2-6 méter vastag rétegekben, így Magyarország a Mátra-Bükk vonulat 

előtt és a Dunántúlon (Hidas, Várpalota, Torony) rendelkezik jelentős lignitvagyonnal. 

A Mátraalja területén Visonta térségében a Thorez bánya megnyitásával 1964-ben indult meg a lignittermelés, 

ahonnan napjainkig kb. 140 millió tonna szenet hoztak felszínre és ehhez 1,1 milliárd köbméter meddőt 

mozgattak meg. 

A 900 millió tonna lignitvagyonból már 7 millió tonna éves termelést is elértek, Jelenleg a visontai és részben a 

karáncsondi terület áll művelés alatt (Keleti-II, illetve Déli bánya), ahonnan szállítószalagon kerül a lignit az 

erőműbe. 

A lignit fűtőértéke 5800-125.000 kJ, nedvességtartalma több mint 40%, tárolni nem lehet, mert melegszik, s 

öngyulladásra hajlamos. A lignittelepek vastagsága rendkívül változatos az 1-2 métertől a 10-15 méterig, 

legjellemzőbb a 4-6 méteres vastagság. Egy tonna szénért átlagban 9 m3 meddőt kell letakarítani. 

Bükkalján eredetileg azzal a céllal nyitották meg a bükkábrányi külfejtést, hogy a lakosságot szénnel lássák el. 

A felkutatott szénvagyon azonban több mint 400 millió tonna gazdaságosan kibányászható lignitet tartalmaz 

Bükkábrány, Mezőnyárád, Vatta és Emőd térségében, s ez például 40 évre biztosítani tudná egy 2x500 MW-os 

erőmű szénigényét. A széntelep vastagsága a főtelepnél eléri a 8-10 métert, más helyeken 2-5 méter, a termelési 

önköltség közel fele a visontaiénak. A szén átlagos fűtőértéke 6972 kJ, nedvességtartalma 40-48%, míg 1 tonna 

lignit kibányászásához 3-5,3 m3 meddőt kell megmozgatni, amely a magyar külfejtések közül a legjobb arányt 

tükrözi. A bükkábrányi bánya hosszú ideig több szénnel (4 millió tonna) látta el az erőművet, mint a Visonta 

környéki bányák, a 60 kilométeres távolságon a közúti szállítást 1992-ben a biztonságosabb vasúti váltotta fel. 

Szénbányászat Magyarországon 

1990 és 2004 között a szénbányászat jelentős mennyiségi és minőségi változáson ment keresztül (9. táblázat). 

feketeszén-termelésünk 79,3 %-kal, barnaszén-termelésünk 77,8 %-kal csökkent, míg a lignit-termelés 68 %-kal 

növekedett. A termelés struktúrájában a barnaszén vezető szerepét a lignit vette át, míg a felhasználás esetében a 

kibányászott szenet szinte már teljes mennyiségben erőművekben hasznosítjuk. 

9. táblázat: Magyarország széntermelése és a fő felhasználó csoportok aránya 

 

A szénbányászat súlypontjainak mozgását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a termelt szén mennyisége és az 

energiatartalma alapján számított súlypont is északkelet-keleti irányba mozog (9. ábra). Ez is bizonyítja a 

visontai és bükkábrányi szén jelentőségének fokozódását. 
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9. ábra: A szénbányászat súlypontjainak mozgása Magyarországon 

(1990-2003) 

Hazánkban jó minőségű kőolaj található (10. táblázat), de csak szerény mennyiségben (2005-ben az ipari 

vagyon 19,6 Mt), s a kőolaj-termelés tendenciája is csökkenő. 

10. táblázat: Magyarország tíz legnagyobb kőolaj lelőhelyének összefoglaló adatai 

 

Forrás: Zsebik A. 
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A „legnemesebb” energiahordozó, a földgáz magyarországi termelése az igények 20 %-át fedezi, a jövőben a 

hazai források fokozatos kimerülése miatt az import részaránya növekedni fog. 2005-ben az ország ipari 

vagyona 68,9 Gm3. Az elmúlt évektől intenzív kutatási tevékenység folyik (11. táblázat). 

11. táblázat: Magyarország tíz legnagyobb földgáz lelőhelyének összefoglaló adatai 

 

Forrás: Zsebik A. 

Magyarországon a Mecsekben Kővágószőlősön bányásztak uránércet, a termelés 1997-ben szűnt meg. 

23.4. Szállítási infrastruktúra, energiahordozók importjának 
diverzifikációja 

A földgáz-beszerzés diverzifikálása érdekében megépült és 1995-ben üzembe lépett az ún. HAG (Hungarian-

Austrian Gaspipeline) vezeték Baumgarten és Győr között. Ennek 4,5 milliárd m3/év kapacitásából a magyar fél 

hosszú távon évi 3,0 milliárd m3-t kötött le. Kritikailag megjegyzendő, hogy a vezetéken nyugat felől érkezik az 

orosz földgáz, amely jelentős árdrágító tényező. 

Magyarország kőolaj-ellátása kétoldalú (keletről, Oroszország felől a Barátság vezetéken, délről, az Adria 

tengerről az Adria vezetéken), az Adria vezeték azonban a 90-es években a jugoszláviai háborús események 

miatt hosszabb időszakban használhatatlan volt. A keleti irányú beszerzés távlatilag gazdaságosabbnak tűnik a 

déli irányúnál és biztató, hogy az ország vezetői a politikai kapcsolatokat erősítik főleg Oroszország felé. 

A villamosenergia-ellátás színvonalának növelése céljából 1990-ben indította Magyarország a nyugat-európai 

villamosenergia-rendszerhez (UCPTE-hez) való kapcsolódás folyamatát. 1995. október 18-án léptünk 

párhuzamos üzembe az UCPTE-vel, 1999. január 1. óta a magyar villamosenergia-rendszer az UCPTE társult 

tagja, 2001-ben pedig a CENTREL tagjaként már teljes jogú taggá vált (a rendszer nevének rövidítése ekkor 

változott UCTE-re). 

A nukleáris erőmű forrás diverzifikációja is megoldódhat. A finnországi atomerőművek angliai gyártmányú 

fűtőelemeket használnak próbaüzemben, a Paksi Erőművel megegyező technológiájú erőművekben. 

23.5. Tartalék kapacitások, stratégiai készletek 
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1993 végén az ország mintegy 20 napra elegendő biztonsági kőolaj-készlettel rendelkezett, s 1998 végére 

sikerült elérni a 90 napos készletszintet. Napjainkban a stratégiai készletszint 100 nap, mely a nagyvállalatoknál 

lévő készletekkel 145 napra egészül ki. 

Földgázból a téli időszak csúcsigényeinek kielégítésére 3,4 milliárd m3 gáz föld alatti tárolására van lehetőség 

(Hajdúszoboszló, Pusztaederics, Kardoskút, Maros-1, Zsana). 

A villamosenergia-rendszernek is állandó tartalékkal kell rendelkeznie, hogy a fogyasztás előre nem becsülhető 

változásait követhesse és az üzemzavarok esetére is felkészült legyen. A magyar rendszerben előforduló 

üzemzavarok száma meglehetősen magas, s az értékesített villamos energia mintegy egy-tízezrede vész el ezek 

következtében (10. ábra). 

A villamosenergia-fogyasztók biztonságos ellátása, valamint a nyugat-európai villamosenergia-rendszerhez 

történő csatlakozásunk megkövetelte, hogy megfelelő mértékű szekunder tartalék kapacitással rendelkezzen a 

magyar villamosenergia-rendszer (az UCTE keretében valamennyi együttműködő partnernek rendelkeznie kell a 

saját rendszerében a legnagyobb működő blokknak megfelelő kapacitású, perces nagyságrendű időtartamon 

belül mobilizálható tartalékkal). Magyarország megfelelő mértékű ún. szekunder szabályozási tartalékkal 

rendelkezik. 1998. augusztus 27-én egy-egy 100 MW-os blokkot adtak át Litéren és Sajószögeden, továbbá egy 

160 MW-os szintén gázturbinás blokk került üzembe Lőrinciben. 

 

10. ábra: A magyar villamosenergia-rendszerben előforduló üzemzavarok 

(Saját szerkesztés az MVM Rt. adatai alapján, 2006) 

24. Kérdések 

VI. LECKE: A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓK 

25. Célkitűzés 

A fejezet célja, hogy a legfontosabb megújuló energiaforrásokat általánosan és főbb típusai szerint ismertesse. 

Bemutatjuk szerepüket a világban és Magyarországon, valamint több esetben a környezetre gyakorolt hatásukat 

is részletezzük. 

26. Tartalom 

A megújuló energiáról általánosan 

A napenergia 
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A szélenergia 

A vízenergia 

A geotermikus energia 

A biomassza 

A megújuló energiahordozók szerepének növelése Magyarországon 

27. A tananyag kifejtése 

27.1. A megújuló energiáról általánosan 

Megújuló energiahordozók vagy energiaforrások alatt azokat az energiaforrásokat értjük, amelyek hasznosítása 

közben a forrás nem csökken, hanem azonos ütemben újratermelődik, vagyis megújul. Alapvetően a napenergia, 

a szélenergia, a geotermikus energia, a vízenergia és a biomassza tartozik a megújuló energiaforrások közé. 

Felhasználásuk igen sokoldalú lehet. Hagyományosan legfontosabb alkalmazási területük a fűtési célú 

hőenergia-termelés, az utóbbi időben azonban a villamosenergia-termelés vált hangsúlyossá. Felmerült célként 

az is, hogy jelentős szerepet kapjanak a jövőben az üzemanyagként való felhasználásban is. Ez utóbbi két terület 

jelentősége nemzetközi és hazai viszonylatban is meghaladhatja a megújuló energiahordozók villamosenergia-

termelésben játszott szerepét.  

Az említett alkalmazási lehetőségek ma a fosszilis energiahordozó felhasználás elsődleges területei, amelyek 

megújuló energiahordozókkal való kiváltása jelentős gazdasági és társadalmi előnyökkel járhat. A megújuló 

energiaforrások egyik legfontosabb és legkedvezőbb tulajdonsága, hogy a fosszilis energiahordozókhoz képest 

lényegesen kisebb a környezetszennyező hatásuk. 

A környezetvédelmi szempontokon túl, a fosszilis energiahordozók árának folyamatos növekedése miatt is 

előtérbe kerül a megújuló energiaforrások hasznosítása. Ehhez a tendenciához járul hozzá továbbá a készletek 

csökkenése, valamint az atomenergiával kapcsolatos félelmek is. Annak ellenére, hogy a megújuló 

energiaforrások használata nagy múltra tekint vissza, európai méretekben meglehetősen szerény a részesedése 

az összes energiafelhasználásból. A nagy részben importból származó fosszilis energiaforrások túlsúlya miatt az 

ellátásbiztonság kérdése egyre fokozottabban az Európai Unió energiapolitikai törekvéseinek középpontjába 

került. 

A megújuló energiaforrások közé tartozik a napenergia, a szélenergia, a különböző formában megjelenő 

biomassza, a geotermikus energia és a vízenergia (12. táblázat). 

12. táblázat: A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei 
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Forrás: MTA RKK ATI, 2007 

27.2. A napenergia 

Napenergia alatt azt az energiát érjük, mely a Nap különböző sugárzásaiból ered és közvetlenül éri a 

Földfelszínt. Különösebb részletekbe bocsátkozás nélkül annyit kell erről tudnunk, hogy a látható fény ennek az 

energiának csak töredéke, és ennél jóval nagyobb energiatartalmú sugárzás is ér minket minden nap. 

Nagyszerűsége pont ebben a mindennapi elérésben rejlik, hiszen ezzel a Földön csaknem minden élőlénynek 

lételemévé vált a napsugárzás, így a napenergia. 

Mivel szabadon hozzáférhető, és gyakorlatilag környezeti terhelés nélkül kinyerhető, egyértelmű előnyei vannak 

a fosszilis energiahordozókból nyert energiával szemben. Mivel hosszútávra jelent(het) megoldást használata –

hiszen a számítások szerint a Nap a következő 4,5 milliárd évben is sugározni fog- mára a legígéretesebb 

energiaforrásnak tekinthető. 

A Napból érkező sugárzás Földet érő része körülbelül 173 x 1012 kW-ot jelent, érzékeltetésképpen ez 60 

milliárd (!) tonna kőolaj elégetésével megtermelhető energia. Másképp megfogalmazva: az összes energiát, 

mely a Földön található fosszilis energiahordozóból kinyerhető a Nap 1,5 nap alatt sugározza a Földre. 

Érdekes módon, egészen az elmúlt évtizedekig nem tudták kinyerni megfelelő hatásfokkal az energiáját, de 

mára egyre jobban elterjedni látszanak a különböző erre alkalmas szerkezetek. Ezeknek két fő típusa van: a 

napelemek és a napkollektorok. Fontos ezek között különbséget tenni, hiszen két alapjaiban eltérő szerkezetről 

van szó. A napelem célja az elektromos áram termelése a beérkező napsugárzás által, míg a napkollektor hőt 

termel a beérkező hősugárzás összegyűjtésével (Szalóki T. 2010). 

Magyarország adottságai a napenergia-hasznosítás szempontjából kedvezőbbek, mint sok európai országé: az 

évi napsütéses órák száma 1900−2200, a beeső napsugárzás éves összege átlagosan 1300 kWh/m2. Az érkező 

napsugárzás szempontjából legjobb helyzetű az Alföld középső és déli része, kevésbé jó a nyugati és északi 

határhoz közeli hegyvidék. Az ország földrajzi helyzetéből adódóan azonban – szemben a mediterrán 

országokkal – jelentős különbség van a téli és a nyári napsugárzási adatok között, ezért a Nap hőenergiája a téli 

idényben fűtésre csak korlátozottan használható fel, és a berendezéseknek fagy esetén is működőképeseknek 

kell lenniük. Léteznek ún. szezonális (akár 100 000 m3 térfogatú) hőtárolók, amelyek a téli fűtési igény 

kielégítésében jelentős szerepet játszhatnak. 

A ma korszerűnek mondható termikus napenergia-hasznosító berendezések Magyarországon 

leggazdaságosabban melegvíz készítésére alkalmasak, és éves átlagban 30−50%-os hatásfokkal hasznosítják a 

napenergiát, ha megfelelő tájolású, dőlésszögű és árnyékmentes helyen működnek az energiát átalakító 

napkollektorok. A lakossági és intézményi melegvízigény ellátásában az éves fogyasztás 60−70% a fedezhető 

napenergiából, így csak a fennmaradó 30−40% ot kell fedezni hagyományos energiahordozókkal. A legnagyobb 

sugárzási időszakban, a kempingek, szállodák, panziók esetén a szezonális hasznosítás hatásfoka elérheti a 90%-
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ot is, ezért ilyen létesítményekben a legjobbak az alkalmazás lehetőségei. A ma használatos napenergia-

hasznosító technológiák átlagos hőenergia-hozama Magyarországon kb. 1500 MJ/m2 évente, ami 

417 kWh/m2 éves értéknek felel meg. Az így kiváltott hagyományos energiahordozók mennyisége és 

energiatartalma azok fajtájától, a berendezések hatásfokától függően az említett érték két-háromszorosa is lehet. 

A csak nyári üzemre alkalmas berendezések átlagos hőenergia-hozama az öt legmelegebb hónap (május-

szeptember) alatt 300−350 kWh/m2 (Farkas I. 2010). 

27.3. A szélenergia 

A napenergia másodlagos formája szélenergiaként is megjelenik azzal, hogy a földet érő napsugarak a légkört 

különböző mértékben felmelegítve légnyomáskülönbséget okoznak. Ez a nyomáskülönbség és a Föld forgása 

miatti ún. Coriolis-erő hatására a levegő mozgásba jön, szél támad. 1000 m felett a szél viszonylag állandó, de a 

földfelszín közelében a különböző terepeken a súrlódás ingadozásokat, örvényléseket okoz, ezért a szél iránya 

és sebessége időben erősen változik. A Földet érő évi napenergiának csak 1,5-2,5%-a fordítódik a levegőmozgás 

fenntartására, s ebből elméletileg is legfeljebb 3%-a hasznosítható bolygónkon. A szél mozgási energiája 

sebességfüggő. Legerősebb a nyílt vidéken, tengerpartokon, lapos dombokon, fennsíkokon. Biztonságos 

hasznosítása – szélmotoros formában – az évi lineáris 6 m/s átlagsebesség felett ajánlott (Duray B. et al. 2010). 

 A szélenergia hasznosítása világszerte dinamikusan fejlődik. Például az USA-ban 27,2 GW a szélerőmű-

kapacitás (ebből 2008-ban telepített 8,4 GW), Németországé 23,9 GW (ebből 2008-ban 1,7 GW), Kínáé 12,2 

GW (2008-ban telepítette a felét). A világon évente üzembe helyezett kapacitást a 11. ábra mutatja. A megújuló 

energiák közül 2008-ban a szélenergiából ruháztak be messze a legtöbbet a kontinensünkön (13. táblázat). 

  Figyelemreméltó, hogy míg néhány évvel ezelőtt az évenkénti európai telepítés többszöröse volt az észak-

amerikainak és nagyságrenddel több az ázsiainál, addig 2008-ban a három kontinens lényegében hasonló 

teljesítményt létesített. A világ többi részében létrehozott szélerőmű-teljesítmény a fenti három régióhoz 

viszonyítva elenyésző. Európában a fejlesztési környezetet kedvezően befolyásolja az Európai Unió 

döntése, amely pontos ütemterv szerint egyre nagyobb arányban kívánja az energiát megújulókból előállítani, és 

amely döntést Magyarországnak is figyelembe kell vennie (Szalai et al. 2010). 

. 

 

11. ábra A világban évente beépített szélerőmű-teljesítmény MW-ban 

Forrás: Szalai et al.,2010 

13. táblázat A 2008-ban, Európában beépített erőmű-teljesítmények 
 

Az erőmű típusa Teljesítmény (GW) 

Szél 8,484 

Gáz 6,932 

http://www.matud.iif.hu/2010/08/06.htm#1.%20táblázat
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Olaj 2,495 

Szén 0,762 

Víz 0,473 

Biomassza 0,296 

Egyéb 0,149 

Nukleáris 0,060 

Összesen 19,651 

Forrás: Szalai et al.,2010 

Magyarországon a szélsebesség éves átlaga 2−4 m/s között van (a felszíntől 10 m 

magasságban). Magyarországon szélesebb körben, elsősorban az olyan kis szélmotorok alkalmazása jöhet 

szóba, amelyek vízszivattyúkat, áramfejlesztőket, víz-szellőztető berendezéseket működtetnek, 5 m/s 

szélsebességre méretezve, 2 4 m átmérőjű szélkerékkel, 7-10 m magasságú állványokon. A szél nagy térbeli 

változékonysága miatt egy átlagosan nem nagy szélsebességű térségben is előfordulhatnak jelentős 

sebességnövekedések (12. ábra). Ezért kell erőmű-telepítés esetén mindig helyi méréseket is végezni. 

 

12. ábra Az éves szélsebesség 10 m-en, statisztikai módszerrel interpolálva, 

0,1 m érdességgel számolva 

Forrás: Szalai et al.,2010 

A megújuló energiahordozókkal termelt villamos energia kötelező átvétele és kedvező ára, valamint a 

beruházási támogatások hatására Magyarországon 2005-ben megindult a szélerőmű-építések folyamata (13. 

ábra). Az ország első 6 szélerőműve a következő: Kulcson 600 kW, Inotán 200 kW, Mosonszolnokon 2 x 600 

kW, továbbá Mosonmagyaróváron 2 x 600 kW. A szélerőmű létesítése – a megújuló energiaforrások között – 

viszonylag kedvező. Egy 600 kW-os egység beruházása 180-200 MFt, megtérülése 10-12 év a jelenlegi árak 

mellett. Ennek tudható be, hogy Magyarországon mintegy 180 tervezett szélturbina beruházás kapott beleegyező 
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nyilatkozatot az illetékes környezetvédelmi hatóságoktól, így napjainkban felgyorsult a szélenergia-hasznosítás 

hazai folyamata. A széllel termelt villamos energia 2009-ben 62,4%-kal szárnyalta túl az egy évvel korábbi 

mennyiséget és meghaladta a 330 GWh-t. A korábbi 330 MW engedélyezett szélerőművi kapacitásból 176 MW 

valósult meg 2009 végéig, a fennmaradó kapacitás megvalósulása 2010 végére várható. 

 

13. ábra Évente installált szélerőművek kapacitása Magyarországon 

Forrás: Szalai et al.,2010 

27.4. A vízenergia 

A vízenergia hasznosítása a leghosszabb múltú a természeti erőforrások közül. A mechanikai energia 

hasznosításaként már az ókorban is jelen volt, a villamosenergia-szolgáltatásnak pedig a kezdetektől fontos 

szereplője. A vízenergia hasznosításának a villamosenergia-rendszerben betöltött szerepe alapján két lényeges 

funkciója különíthető el. 

Primer megújuló energiaforrásként a vízenergia az áramszolgáltatás kezdetétől villamos energia előállítására 

szolgál. Jellegénél fogva szerepe a villamosenergia-ellátás terén elsődleges. A ma ismert trendek alapján 

fontossága e tekintetben a jövőben is hasonló marad. A klímavédelmi törekvések felértékelték a vízenergia 

szerepét. A vízenergia ugyanis megújuló és tiszta energia. A Kiotói Nyilatkozat, majd a johannesburgi WSSD-

világtalálkozó állásfoglalása értelmében a vízenergia hasznosítását növelni kell. 

Termelés- és fejlesztéstámogató eszközként a vízenergia is bekerült a villamosenergia-szolgáltatás biztonságát 

támogató rendszerekbe, a termelőkapacitás és a csúcsigények közötti differencia áthidalására. A megfelelő 

tározókapacitású vízerőművek a csúcsidei teljesítményigények teljesítésére használhatók. Emellett a 

vízerőművek és a szivattyús energiatározók a rendszerirányítás gyors reagálású, flexibilis eszközeivé váltak. 

Teljesítményük szerint a vízerőművek lehetnek nagy- és kisvízerőművek. A regionális rendszerek részét képező 

nagyvízerőművek eszközül szolgálnak a termelés egészének emisszió csökkentéséhez. A kisvízerőművek a 

decentralizált villamosenergia-termelés részét alkotják, és kulcsfontosságúak sok ország vidékfejlesztésében. A 

víztározó léte, nagysága szerint két fő csoport különböztethető meg. Az átfolyó vízerőművek a vízfolyáson 

érkező vízhozamot visszatartás nélkül áteresztik, lényeges tározó nélkül. A tározós vízerőművekhez a tervezett 

üzemükhöz szükséges napi, heti vagy szezonális kiegyenlítést biztosító nagyságú tározó tartozik. Ennek 

speciális változata a szivattyús energiatározó, amelynek feltöltését nem, vagy nemcsak természetes hozzáfolyás, 

hanem szivattyúzás biztosítja (Szeredi et al. 2010). A vízenergia előnyeinek és hátrányainak mérlege a 14. 

táblázatban látható. 

14. táblázat A vízenergia előnyeinek és hátrányainak mérlege 

Forrás: Szeredi at al. 2010 

A vízenergia a jelenleg legnagyobb mértékben hasznosított megújuló villamosenergia-forrás. Több mint 150 

országban játszik meghatározó szerepet a villamosenergia-szolgáltatás terén, és ötvennél több országban a 

fogyasztás több mint felét a vízenergiára alapozzák. 
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A vízenergia hasznosítása primer energiaforrásként jelenleg a világ villamosenergia-termelésének ötöd-hatod 

részét teszi ki a termelés vagy a beépített teljesítmény arányában. A beépített teljesítmény 2007-ben elérte a 

850 GW-ot, és a termelt villamos energia 3045 TWh volt. A jelenleg hasznosított vízenergia kevesebb mint a 

fele a gazdaságilag hasznosítható mennyiségnek, és kb. negyede a műszakilag hasznosíthatónak. A meglévő 

kapacitás és a termelés kb. fele Európában és Észak-Amerikában van. Az arányok folyamatosan változnak, főleg 

az Ázsiában és Dél-Amerikában épülő vízerőművek miatt. 

Egyes országokban a vízenergia-hasznosítás kiemelt ütemű fejlesztésével más energiahordozók kiváltását teszik 

lehetővé, például Ausztria a nukleáris energiát, Norvégia pedig a földgáz villamosenergia-termelési célú 

használatát helyettesíti. A világ vízenergia-termelésének több mint felét öt ország (Brazília, Kanada, Kína, 

Oroszország, USA) végzi (Szeredi et al. 2010). 

Magyarország elméleti vízerő-készlete mintegy 7,5 TWh eszmei energiamennyiséggel jellemezhető, amelynek 

megoszlása folyónként a következő: 

Duna 72% 

Tisza és Dráva 19% 

Hernád és Rába 4,5% 

Egyéb (338 db) kis vízfolyás 4,5% 

Összesen 100% 

A kis vízfolyások vízerő készlete mintegy 40 MW elméleti teljesítmény és 0,32 TWh/év elméleti 

energiatartalmat képvisel. A kis vízfolyások közül 54 jöhet a gyakorlatban számításba, amelyek elméletileg 

hasznosítható vízerő-készlete 10 MW, illetve 90 GWh/év. 

A fenti értékek ellenére szükséges leszögezni, hogy az ország vízerő-hasznosítási adottságai nem kedvezőek. 

Vízerő-hasznosítási adottságainkat jól jellemzi a fajlagos, potenciális vízerő-készlet, amely nálunk 110 ezer 

kWh/km2. Ez az érték európai összehasonlításban az utolsó előtti, csak Hollandia adottságai rosszabbak ennél. 

A fajlagos, potenciális vízerő-készlet mutatószám részben és fordított arányban a fajlagos beruházási 

költségeket is jellemzi, ugyanis minél magasabb ez a szám, annál alacsonyabb a fajlagos beruházási költség. 

A jelenleg meglévő 31 vízerőmű összteljesítménye 55 MW, villamosenergia-termelése 180 GWh/év, ami a 

teljes hazai villamosenergia-rendszerhez viszonyítva mintegy 0,5%-ot képvisel. A 31 meglévő vízerőműből 

23 telephelyen folyik jelenleg villamosenergia-termelés, 8 telephely kis erőművei üzemen kívül vannak. Az 

előállított vízerőművi villamos energia közel 90%-át a 4 jelentősebb vízerőmű (Kiskörei, Tiszalöki, Kesznyéteni 

és az Ikervári erőművek) termeli meg. 

Ma a vízenergia primer energiaforrásként a világban megújuló forrásból előállított villamos energia többségét 

biztosítja, rendszerszabályozási eszközként pedig a megújuló energia hasznosítások rendszerbe illesztésének 

legkiforrottabb eszköze. Ezzel szemben a magyar gyakorlat lényegében nemlétezőként kezeli a vízenergiát. A 

tárgyilagos helyzetfelmérés kísérlete sem mindig mentes a szélsőséges megnyilvánulásoktól. A szakma háttérbe 

szorult és hallgat. A tapasztalatok és ismeretek hiánya mellett vélelmek, feltételezések keverednek a bulvársajtó 

eszköztárával. A tények iránt a fogadókészség sem látszik biztosítottnak. A rendszerváltás után húsz évvel 

megengedhetetlen, hogy a hazai vízenergia kérdése kizárólag politikai ügy legyen elfogulatlan szakmai elemzés 

nélkül (Szeredi et al. 2010). 

Elfogadhatatlan, hogy a mai magyarországi villamosenergia-fogyasztás 10–12%-át kitevő hazai vízenergia-

potenciál energetikai hasznosításáról úgy mondjon le az ország, hogy e lemondást nem alapozta meg 

energetikai, környezeti, vízgazdálkodási, hajózási, mezőgazdasági, gazdasági, nemzetközi jogi stb. 

szempontokra kiterjedő, tudományos igényű, komplex vizsgálat. Az sem indokolható, hogy a megújuló 

forrásból termelt villamos energia részarányának előirányzott növelésében a villamosenergia-fogyasztókra és a 

lakosságra valószínűleg a legkisebb gazdasági terhet hárító vízenergia-hasznosítás még vizsgálat tárgyát sem 

képezi. A vízenergia hasznosításának kérdésében több mint fél évszázada nem készült átfogó vizsgálat, pedig a 

műszaki, gazdasági és környezeti feltételek megváltoztak. A megalapozott, racionális álláspont kialakításához le 

kellene lépni a vélelmek, feltételezések és emlékek bázisáról. Tudományos igényű, komplex vizsgálatokra van 

szükség (Szeredi et al. 2010). 
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A magyar villamosenergia-rendszerben a rendszer fejlődésére visszavezethető okokból hiányzó 

rendszerszabályozási kapacitás következtében a piac növekvő költségekre vezet, magas terheket hárít a 

fogyasztókra, anélkül, hogy a keletkező problémák hosszú távú megoldásához eszközül szolgálna. A komplex 

szolgáltatást és rendszerszabályozást biztosító szivattyús energiatározó gazdasági szempontból erős és 

megfelelő profitot biztosító befektetés a beruházó részére, versenyképes piaci pozíció mellett. Megvalósításához 

nem szükséges gazdasági támogatás, ezért vonzó célpontja a szakmai és nem szakmai befektetők 

érdeklődésének. Lényeges és eldöntendő stratégiai kérdés, hogy a magyar villamosenergia-rendszer 

kulcsfontosságú irányítási eszközét a nagyfeszültségű hálózathoz hasonlóan az állam diszpozíciójában kell-e 

tartani. Szükség van olyan rugalmas üzemű nagyerőműre, amit a szabályozásra alkalmas módon alakítottak ki. 

A szivattyús energiatározó belépésével a rendszerirányító egyrészt az árak stabilizálásával, másrészt pedig a 

projekt megfelelő használata esetén a rendszerszintű szolgáltatások iránti igény mérséklésével csökkenti a 

költségeit. Összességében a villamosenergia-szolgáltatás költségeit mérsékelné, biztonságát pedig növelné – 

tehát a villamosenergia-fogyasztók érdekét szolgálja (Szeredi et al. 2010). 

27.5. A geotermikus energia 

A geotermikus energia a földkéreg, a köpeny és a mag nagy hőmérsékletű tömegei által tárolt belső energia. 

Mivel a Föld belsejében sokkal magasabb a hőmérséklet, mint a felszínen, a belső energia szakadatlanul áramlik 

a nagy mélységű forró zónákból a felszín felé. Ez a földi hőáram. A földkéreg hőmérséklete a hővezetés 

törvényének megfelelően növekszik a mélységgel, így az egységnyi tömegű anyag energiatartalma is nő a 

mélységgel. Nyilvánvalóan annál alkalmasabbak a körülmények a geotermikus energia kitermelésére, minél 

közelebb van a felszínhez a magas hőmérsékletű közeg. Ez az egységnyi mélységre eső hőmérséklet-

növekedéssel, a geotermikus gradienssel jellemezhető. A gazdaságosan kitermelhető geotermikusenergia-készlet 

a természeti, műszaki és gazdasági feltételek által meghatározott, az időben változó mennyiség. 

A geotermikus energiáról alkotott értékítéletek sokszor túlzottan derűlátók, vagy túlzottan lebecsülők. Ebben a 

geotermikus energia kétarcúságának is szerepe van, ha bizonyos tulajdonságait egyoldalúan emeljük ki. A 

geotermikus energiakészletek szinte elképzelhetetlenül nagyok: a földkéreg felső tíz kilométere több mint 

ötvenezerszer annyi energiát tartalmaz, mint a ma ismert olaj- és földgázkészletek. Ugyanakkor a fajlagos 

energiatartalom viszonylag kicsiny. Amíg 1 kg földgáz elégetésekor 50 MJ energia szabadul fel, 1 kg 100 oC-os 

forró víz hasznosítható belsőenergia-tartalma a 15 oC-os környezeti szint fölött csupán 356 kJ. A földkérget fűtő 

földi hőáram teljesítménysűrűsége igen kicsiny, átlaga a Pannon-medencében közelítőleg 0,1 W/m2. Ez 

globálisan jelentős, hiszen Magyarország 93 000 km2 területén 9300 MW a hőutánpótlás teljesítménye. 

Lokálisan viszont egy adott geotermikus mezőre csak 100 kW/km2 jut. Erről a területről egy átlagos 

termálkúttal is mintegy 5 MW hőteljesítmény termelhető ki, tehát a geotermikus energia csak részben megújuló. 

Igazi értéke a hatalmas készletekben, környezetbarát jellegében, évszaktól, napszaktól és a fosszilis 

energiahordozók áremelkedésétől való függetlenségében rejlik (Bobok E. – Tóth A. 2010). 

A geotermikus energia hasznosítása a huszadik század elején kezdődött. 1904-ben, az olaszországi 

Larderellóban létesült a világ első geotermikus gőzre telepített, villamos energiát termelő berendezése, 1926-ban 

pedig Reykjavík hévíz-bázisú távfűtő rendszere. 1950-től rohamos volt a fejlődés, viszont az 1990-es években 

az olcsó olajár egy évtizedes megtorpanást hozott. Azóta újra gyors a fejlődés mind az elektromos energia 

termelése, mind a közvetlen hőhasznosítás területén. Az elektromos erőművek huszonnégy országban, 2008-ban 

beépített kapacitása meghaladta a 10 GW-ot. A legjelentősebb termelők: USA (2,96 GW beépített teljesítmény, 

19 TWh/év megtermelt energia), Fülöp-szigetek (2 GW, 10 TWh/év), Indonézia (1 GW, 6,5 TWh/év), Mexikó 

(0,95 GW, 6,3 TWh/év), Olaszország (0,81 GW, 5,3 TWh/év). A közvetlen hőhasznosítás hetvenkét országban 

összesen 29 GW hőteljesítményű, ami 76 TWh/év energiát jelent, ez 20 millió t olaj energiatartalmával 

egyenértékű. A legjelentősebb hőhasznosítók: Kína (3,7 GW beépített teljesítmény, 12,6 TWh/év megtermelt 

energia), Svédország (3,84 GW, 10 TWh/év), USA (9 GW, 9,7 TWh/év), Törökország (1,5 GW, 6,9 TWh/év), 

Izland (1,85 GW, 6,8 TWh/év) (Bobok E. – Tóth A. 2010). 

Magyarország természeti adottságai rendkívül kedvezőek a geotermikus energia hasznosítására. Az 

elvékonyodott kéreg a Kárpát-medencében a kontinentális átlagnál nagyobb földi hőáramot és geotermikus 

gradienst eredményez. A jelenleg hasznosított hidrotermális rendszerek hőmérséklete általában a közvetlen 

hőhasznosítást teszi indokolttá. A geotermikus energia mezőgazdasági célú felhasználásában a világ 

élmezőnyében vagyunk. Ma Magyarországon 193 működő termálkúttal, 67 ha területű üvegház és 232 ha 

fóliasátor fűtése van megoldva. Az állattartás területén ötvenkét helyszínen hasznosítjuk a geotermikus energiát 

halastavak, baromfikeltetők, istállók temperálására. A szentesi Árpád-Agrár Zrt. 65 MW kitermelt 

hőteljesítményével a legnagyobb koncentrált fogyasztónk. A rendelkezésre álló hőlépcső kihasználása 



 A természeti erőforrások 

gazdaságtana 
 

 42  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

jelentősen javítható lenne. A mezőgazdaságban 212 MWt beépített kapacitással 1871 TJ/év geotermikus energia 

hasznosul. 

Magyarországon negyven településen több mint 9000 lakást fűtenek geotermikus energiával. Ennek 118,6 MWt 

beépített teljesítménye 1162 TJ/év energiát jelent, amelynek 80%-a a távfűtő rendszerekben, 20%-a egyedi 

fűtőrendszerekben hasznosul. Magyarország legkorszerűbb, 10 MW hőteljesítményű geotermikus távfűtő 

rendszere Hódmezővásárhelyen üzemel jó hatásfokkal és gazdaságosan. A sikeresen megoldott vízvisszasajtolás 

költségei ellenére a távfűtés költsége a gáztüzelésű távfűtéséhez képest 40%-kal kisebb. 

Magyarországon is építhetők geotermikus villamos erőművek, de nem véletlen, hogy napjainkig erre nem került 

sor. A nagy (<200 ºC) hőmérsékletű túlnyomásos tárolók termelésbe állításának műszaki feltételei nem minden 

részletükben megoldottak. Az extrém nagy nyomás és oldottanyag-tartalom egyaránt további alap- és 

alkalmazott kutatásokat tesz szükségessé. Ezek megoldható problémák, de nem megkerülhetőek (Bobok E. – 

Tóth A. 2010). 

27.6. A biomassza 

A biomassza egy biocönózisban vagy biomban, a szárazföldön és vízben található élő és nemrég elhalt 

szervezetek (növények, állatok, mikroorganizmusok) tömege, biotechnológiai iparok termékei és a 

transzformálók (ember, állat, feldolgozóipar stb.) biológiai eredetű termékei, melléktermékei, hulladékai. Az 

ember testtömegét nem szokás a biomassza fogalmába vonni. A biomassza elsődleges forrása a növények 

asszimilációs tevékenysége. Keletkezésének folyamata a produkcióbiológia fő témája. A növényi biomassza a 

fitomassza, az állati biomassza a zoomassza. A termelési-felhasználási láncban elfoglalt helye alapján a 

biomassza lehet elsődleges (természetes vegetáció, szántóföldi növények, erdő, rét, legelő, kertészeti és vízben 

élő növények), másodlagos (az állatvilág, a gazdasági haszonállatok összessége, továbbá az állattenyésztés fő- 

és melléktermékei, hulladékai) és harmadlagos (biológiai eredetű anyagokat felhasználó iparok termékei, 

melléktermékei, hulladékai, emberi települések szerves eredetűszerves hulladékai). 

A mezőgazdasági eredetű biomassza energiaforrások osztályozása: szilárd biomassza, folyékony 

bioüzemanyagok, biogáz. A biomassza hasznosításának fő iránya az élelmiszer-termelés, a takarmányozás, az 

energetikai hasznosítás és az agráripari termékek alapanyaggyártása. Az energetikai hasznosítási módok közül 

jelentős a termokémiai, biokémiai és a mechanikai átalakítás(14. ábra) A világ negyedik legelterjedtebb 

energiaforrása jelenleg a szén, a kőolaj és a földgáz után a biomassza. A klasszikus és új biomassza-energia 

együtt jelenleg a felhasznált energia 14%-át fedezi világátlagban. 

A biomasszára alapuló energetikai alapanyag-termesztés területei: 

• Fás szárú, különböző vágásfordulójú ültetvények telepítése (akác, éger, fűz, nemes nyár stb.); 

• Lágy szárú növények szántóföldi termesztése (energiafű, nádfélék stb.); 

• Biodízel előállításához olajos magvú növények termesztése (napraforgó, repce stb.); 

• Etanol előállítására alkalmas növények termesztése (árpa, búza, kukorica stb.) (Dinya L. 2010). 

http://www.matud.iif.hu/2010/08/03.htm#4.%20ábra
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14. ábra A biomassza energetikai hasznosítása 

Forrás: Dinya L. 2010 

27.6.1. Szilárd halmazállapotú, energiahordozóként használható biomassza 
(15. táblázat) 

Az energetikai célra szilárd halmazállapotban használatos biomassza mező- erdőgazdaság, vagy faipar 

melléktermékeként, hulladékaként, vagy célszerűen erre a célra termesztett növényként (ún. energianövényként) 

állhat rendelkezésre. Minden olyan növény alkalmas energiahordozónak, melynek a nedvességtartalma kicsi és 

így az energiaátalakítás során energianyereségre lehet szert tenni. Magyarországon ez azt jelenti, hogy a 

betakarításkori nedvességtartalma 40 %-nál kisebb, vagy mesterséges energiaráfordítás nélküli szárítással ilyen 

értékre csökkenthető. 

Energiaültetvények és -erdők telepítésével – megfelelő ösztönzési rendszer mellett – a szilárd biomassza hazai 

mennyisége jelentősen növelhető. Jelentősebb energiaültetvény beruházás Magyarországon még nem valósult 

meg, egyelőre kísérleti telepítések történtek. 

A kedvező tüzelőanyag, illetve villamosenergia-árak mellett több, jelentősebb beruházás valósult meg, illetve 

indult meg Magyarországon. Ezek közül kiemelendőek az alábbiak: 

1. Szigetváron 2 MW kapacitású távhőtermelés, 

2. Mátészalkán 5 MW kapacitású távhőtermelés, 

3. Körmenden 5 MW kapacitású távhőtermelés, valamint 

4. Szombathelyen 7 MW kapacitású távhőtermelés. 

A fahulladékra alapozott távhőtermelő beruházások mellett Papkeszin 5 MW kapacitású gőztermelő berendezés 

lépett üzembe, továbbá Szentendrén hő- és villamosenergia-termelő beruházás valósult meg. Jelentősen növelni 

fogják a hazai megújuló energiával történő villamosenergia-termelést a kazincbarcikai, ajkai és pécsi 

erőművekben létesülő, összesen 100 MW kapacitású beruházások, amelyek főként szintén fahulladék-tüzeléssel 

fognak üzemelni. 
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Tüzelőanyag-váltás történt több erőműben, ahol a szenet a gáz és a biomassza váltotta fel vagy kiegészíti (Ajkai 

Erőmű, Kazincbarcikai Erőmű, Pécsi Erőmű, Tiszapalkonyai Erőmű, Mátrai Erőmű) 

15. táblázat: A főbb biomassza energiahordozók mennyisége különböző szakmai becslések szerint 
 

Melléktermék Szalma Kukorica szár és 

csutka 

Napraforgó 

Venyige 

Nyesedék 

Venyige 

Fa 

hulladék 

Termelt mennyiség 

(106 t/év) 

4,5-7,5 10,0-13,0 1,0-1,2 1,0-1,2 1,0-1,5 

Eltüzelhető 

mennyiség 

(106 t/év) 

2,0-3,0 elméletileg a teljes 

mennyiség 
elméletileg a teljes 

mennyiség 
elméletileg 

a teljes 

mennyiség 

0,5-0,7 

Fűtőérték MJ/kg 

(18% nedvességtart.-

nál) 

13,5 13,0 11,5 14,8 15,0 

27.6.2. Folyékony halmazállapotú energiahordozóként használt biomassza 

A biológiai eredetű folyékony energiahordozók alapanyagaként felhasználható növények általában nem 

melléktermékek, az alkalmazás pedig a közvetlen hőtermelésen kívül üzemanyagként a hagyományos 

energiahordozók helyett, illetve azokkal keverve is lehetséges. A folyékony ún. bio-üzemanyagok két csoportját 

különböztetik meg: a növényi eredetű alkoholokat (bioetanolt) és a növényi olajokat (a biodízelt). 

A biodízel (a kémiailag – észterezéssel – átalakított repce és/vagy napraforgó olaj) alkalmazása történhet tisztán 

és bekeveréssel. Az állami támogatással elindított beruházási program keretében két üzem – Mátészalkán és 

Kunhegyesen – építésének indítására került sor. Mátészalkán az üzem tervezett befejezése 2004. március 30-ig 

történik meg. Kunhegyesen az üzem felépült, megvolt a próbaüzem, de a zárt rendszerű forgalmazás miatt a „0” 

jövedéki adó és a 30 Ft/l felhasználói támogatás mellett is veszteséges volt a termelés, így leállt az üzem. Az 

első működő, kísérleti üzem azt bizonyította, hogy az olajmag alapú motorhajtóanyag-termelés zárt 

forgalmazási rendje ilyen feltételek között nem működik. 

Bioetanol gyártáshoz a desztilláló kapacitások jelenleg is rendelkezésre állnak. Jelenleg 40-55 millió liter/év a 

szabad kapacitás, ami a Budafoki Üzem rekonstrukciójával 60-80 millió liter/évre is növelhető lenne. 

27.6.3. Gáz halmazállapotú energiahordozóként használt biomassza 

Biogáz előállításra valamennyi szerves anyag (kivéve a szerves vegyipar termékeit) alkalmas, mint pl. a trágya, 

fekália, élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok, valamennyi zöld növényi rész, háztartási hulladékok, 

kommunális szennyvizek, stb. 

A nedves biogáz-gyártás alapanyaga általában hígtrágya, vagy élelmiszeripari szervesanyag-tartalmú folyadék, 

melyeknek szárazanyag-tartalma 2-8%, és a szervesanyag-tartalom 40-60% között van. 2003-ban kezdte el 

teljes kapacitással a működését a Nyírbátorban felépült, európai viszonylatban is jelentős, állattartási és 

mezőgazdasági hulladékra alapozott biogáz-üzem. Az 1,6 MW-os villamosenergia-termelési kapacitású üzem 

2003-ban mintegy 7 GWh villamos energiát termelt biogáz alapon. 

A biogáz termelődés egy sajátos helyszíne a települési szilárd hulladék-lerakó, ahol az ún. depóniagáz spontán 

keletkezik. A régi lerakókat megfúrják, becsövezik és az összekötött csővezetéken elvezetik a biogázt (az új 

hulladék-lerakókat már a telepítésnél gázgyűjtő rendszerrel kell ellátni), amelyet legtöbbször elfáklyáznak. A 

lerakókban keletkező biogáz energetikai hasznosítására a hulladékgazdálkodási előírások következtében 

(lerakásra kerülő hulladékok szervesanyag tartalmának kötelező csökkentése miatt) kevésbé lehet majd számolni 
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a jövőben, így a szelektív hulladékkezelés széles körű bevezetésének a következtében a lerakókban spontán 

keletkező biogáz mennyiségnek a csökkenése várható. 

27.7. A megújuló energiahordozók szerepének növelése 
Magyarországon 

Hazánk nemzetközi kötelezettségvállalása, hogy 2010-re a megújuló energiaforrásokból előállított villamos 

energia részarányát 3,6%-ra növeli. A rendszerváltáskor a megújulókat szinte kizárólag a vízenergia képviselte, 

áttörő változás 2003-ban indult meg (15. ábra). 2005-ben a megújulókból termelt villamos energia az összesnek 

a 4,17 %-a, ezek közül a legjelentősebb energiaforrásunk a biomassza. 

 

15. ábra Magyarország megújuló villamosenergia-termelése 

A megújuló energiaforrásokhoz és a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéhez kapcsolódó 

kompenzációs célú pénzeszköz (KÁP) kifizetés 31,6 milliárd forint volt 2005-ben, mely közel kétszerese az 

előző évi és négyszerese a 2003. évi kifizetésnek (16. ábra). Mivel a KÁP értéke beépül a villamosenergia-árba, 

így jelentős árdrágító tényező. 

 

16. ábra: A kompenzációs célú pénzeszköz (KÁP) és egyes termelési módok alakulása 
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28. Kérdések 

VII. LECKE: ESETTANULMÁNYOK A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓK HASZNOSÍTÁSÁRÓL I. 

29. Célkitűzés 

A fejezet célja, hogy a megújuló energiaforrások hasznosításáról magyarországi példákat mutasson be, amelyek 

mintaként szolgálhatnak a terület- és vidékfejlesztésben érintetteknek. 

30. Tartalom 

A PannErgy Rt. geotermikus projektjei 

A Pilze-Nagy Kft. biogáz üzeme 

BÜKKMAK LEADER Akciócsoport: A bükkaranyosi "Hidrogénfalu" projekt 

BÜKKMAK LEADER Akciócsoport: MIKROVIRKA 

31. A tananyag kifejtése 

31.1. A PannErgy Rt. geotermikus projektjei 

A PannErgy Rt. célja, hogy a Kárpát-medence vezető geotermikus energiavállalatává váljon a legtisztább, 

megújuló energia hasznosításával és előállításával. 

Közös projektek az önkormányzatokkal 

A megújuló energiaforrások kiaknázását mind a hazai mind az európai uniós energiapolitika támogatja. A 

környezet és a természet védelme, a fogyasztók ellátása, az elsődleges energiaforrások felhasználásának 

csökkentése, valamint a felhasználható energiaforrások diverzifikációjának bővítése érdekében mind a hazai, 

mind az európai uniós energiapolitika támogatja a megújuló energiaforrások, így a geotermikus energiaforrások 

hasznosítását. 

 A geotermikus energia hasznosításából nemcsak az önkormányzatok, hanem mindenki nyer. A termál források 

gazdasági hasznosítása révén az önkormányzat mind közvetlenül, például a távhőellátás fejlesztése révén, mind 

pedig közvetve - a gazdasági tevékenységen keresztül generált adóbevétel révén - hozzájárulhat a lakosság 

életminőségének javításához. A város energia kiszolgáltatottsága jelentős mértékben csökken, a lakossági 

távfűtés és használati meleg víz ára függetlenedik az egyre növekvő gázártól, ezáltal szociális szempontból 

kezelhető helyzetet teremt. Az adott város költségvetése az adóbevételen túl, az aktív tőkerész tulajdonlása miatt 

további, folyamatos bevételekhez jut. A projekttel a város sikerrel pályázhat az EU keretprogram közül olyan 

további fejlesztési támogatásokra, amelyek a projekt nélkül a város számára nem elérhetők. A térség levegője a 

drasztikus széndioxid kibocsátás kiváltásával tisztább és egészségesebb lesz. A megvalósuló projektek 

hozzájárulnak Magyarország túlzott földgázfelhasználásának csökkentéséhez. 

 A geotermikus energia hasznosítására létrehozott projekt első fázisa az információgyűjtés. A projekt kezdeti 

fázisában a legfontosabb feladat az információgyűjtés. Az alapvető geotermiai információk begyűjtése 

Európában eddig nem használt módszerrel és technológiával történik. Ezt követik a mérési feladatok, amelyek 

eredményét az Egyesült Államokban értékelik ki. Az alkalmazott magneto-tellirikus és gravitációs mérési 

technikák nem járnak fúrással, így nem változtatják meg adott terület jelenlegi állapotát. Fontos lépés a hatósági 

engedélyezési eljárások és az egyéb lényeges jogi lépések azonosítása. Emellett elengedhetetlen megvizsgálni, 

milyen pályázati források igényelhetőek és a támogatás milyen feltételrendszerhez kötött. 

Az első fázisban megszerzett és feldolgozott információk alapján készül el a projekt továbbvitelének alapját 

szolgáló részletes geológiai elemzés, melynek célja, hogy megállapítsa mely területek a legalkalmasabbak a 

kútfúrásra, illetve meghatározza a kútrendszerek háromdimenziós fúrási koordinátáit. Természetesen kiinduló 

kritériumként a földtani- hidrogeológiai alkalmasságot kell tekinteni, de ugyancsak kiemelt szempont a kijelölt 

terület jogszabályi-hatósági felhasználhatósága, valamint egyéb infrastrukturális követelmények (hálózati 
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csatlakozási lehetőség, földterület megszerzésének lehetősége, hűtővíz megléte, jelenlegi hőközpont távolsága) 

vizsgálata is. 

 Közös projekttársaság létrehozása, melyben az önkormányzat is tulajdonrésszel rendelkezik. Amennyiben az 

együttműködési szerződés keretén belül elkészülő geológiai elemzés szerint eredményesen működtethető erőmű 

és/vagy fűtőmű építhető, akkor a Pannergy és az önkormányzat közös projekttársaságot, zártkörűen működő 

részvénytársaságot alapít 100 millió Ft jegyzett tőkével. A Pannergy illetve a társfinanszírozó európai bankok 

(EIB, EBRD) ajánlata szerint az önkormányzat tulajdonrésze 10% lesz. Az alapításkor az önkormányzat által 

befizetendő 10millió Ft-ot a Pannergy alapítási kölcsön formájában az önkormányzat rendelkezésére bocsátja, öt 

éves futamidőre kamat és egyéb költségektől mentesen. A szerződésben kikötésre kerül, hogy 

projekttársaságban az önkormányzatot megillető vagyonjuttatásokat, mint például az osztalékot, az alapítási 

kölcsön törlesztésére kell fordítani, amíg a tartozás fennáll. A megállapodás tartalmaz egy mátrixot is, mely azt 

mutatja, az önkormányzat milyen kifizetésekre jogosult a megépíthető villamosenergia-termelő kapacitás és a 

lehetséges, de finanszírozás miatt nem szükséges, EU támogatás függvényében. 

A víz hőmérsékletének és hozamának függvényében geotermikus erőmű vagy távfűtőmű létesíthető. A 

PannErgy és az önkormányzat célja a közösen alapított, illetve működtetett gazdasági társaság által létesített és 

üzemeltetett villamos- és/vagy hőenergiát termelő geotermikus erőmű létrehozása és a kitermelt hőenergia 

értékesítése. 

A tervezett konstrukcióban, a világ számos országában kipróbált és üzemszerűen, igen jó hatásfokkal működő 

KALINA technológiát alkalmazva, első lépcsőben (130-180 Celsius fok hőmérsékletű és megfelelő mennyiségi 

hozamú fluidum esetén) villamos erőmű létesíthető. 

A második lépcsőben, (a 130 Celsius fok fluidum hőmérséklet alatti tartományban és megfelelő hőmennyiség 

esetén) a hőenergiát távfűtőműben és, vagy ipari hőként hasznosítva technológiai és közösségi létesítmények 

(pl. strand) fűtése, használati melegvize biztosítható. 

Miskolci projekt 

A sikeres fúrást követően megtörtént a miskolc-mályi geotermikus kút végleges tesztjének értékelése. A 

mérések alapján a kitermelési hozam eléri a percenkénti 6.600-9.000 literes (110-150 l/s) mennyiséget. A magas 

vízhozam lehetővé teszi, hogy a teljes miskolci geotermikus fűtési projekt öt kút fúrásával valósuljon meg, de 

egyben alkalmas villamos energia előállítására is. A végleges tesztértékelés eredményeként megállapítható, 

hogy a kút átlagos működése során biztosítható a folyamatos 6.600 l/perc (110 l/s) vízmennyiség kivételezése, 

míg a csúcs energiakapacitás igény időszakában a termelés 9.000 l/perc (150 l/s) termelésig növelhető. 

A mérések alapján a kifolyó víz hőmérséklete mintegy 105 °C. A termelő kút teljesítménye 105 °C -ról 55 °C -

ra történő hőleadást számítva eléri a 30 MW-ot. A hőszolgáltató rendszer biztonságos működése és a piaci 

rövidtávú igények várható emelkedése érdekében még egy kút fúrására kerül sor. A két termelő kút lehetővé 

fogja tenni 410.000 GJ elsődleges és további 210.000 GJ másodlagos hőenergia értékesítését. A PannErgy 

jelenleg 20 évre szóló szerződéssel rendelkezik a Miskolci Hőszolgáltató Kft.-vel. 

A kiemelkedően nagy vízhozam a nyári szezonban mintegy 3 MW nettó kapacitású elektromos áram termelését 

teszi lehetővé. A teljes, villamos energiával bővített beruházási program megvalósításának ideje két év. 

Várhatóan a 2012-es fűtési szezontól olcsóbb lesz Miskolc jelentős részén és a környező településeken a 

távfűtés, mert akkor már a város határában megnyitott geotermikus kutakból nyert forró vízből nyert hővel fűtik 

fel a távfűtési rendszer nagy részét - jelentette be, Bokorovics Balázs, a PannErgy Igazgatóságának elnöke 

kedden Miskolcon. Hozzátette, a tőzsdén jegyzett cég csaknem öt milliárd forintot invesztál a miskolci 

projektbe. 

Bokorovics Balázs elmondta, hogy a miskolci geotermikus projekt keretében elkezdődött a termelő kút 

energetikai berendezéseinek, illetve a termelő kutat a városi távhőrendszerrel összekötő vezetékrendszernek a 

műszaki tervezése, ezt a megbízást a Pöyry Erőterv Zrt. nyerte el. 

  Mind a tervezés, mind a munkálatok ideje alatt kiemelt gondot fordítanak Miskolc környezetének és 

vízkészletének védelmére, megóvására. A projektnek köszönhetően a 32 ezer lakás távfűtését ellátó Miskolci 

Hőszolgáltatató kft. 9-15 százalékkal alacsonyabb áron jut majd a hőenergiához. 

  A PannErgy számításai szerint összességében akár 1 millió gigajuol geotermikus hőenergia is kinyerhető a 

Miskolchoz közeli kutakból, a föld mélyéből, fűtésre, és másodlagos felhasználásra. Miskolc térségében, 
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Kistokajban és Mályiban két termelő és két-három visszasajtoló geotermikus kutat létesítettek, illetve 

létesítenek. Mintegy kétezer méter mélységből hozzák a felszínre a forró vizet, illetve a gőzt, amelyből fűtési és 

ipari hőt, és villamos energiát állítanak elő. A több lépcsősre tervezett beruházás 4,5-5 milliárd forintba kerül, a 

pénzt a cég saját forrásból, banki hitelből, illetve pályázatokból biztosítja. 

Forrás: PannErgy Rt. 

31.2. A Pilze-Nagy Kft. biogáz üzeme 

A Pilze-Nagy Kft. alapításának időpontja 1997 januárja, de a laskagomba termesztéssel és kereskedelemmel 

foglalkozó egyéni vállalkozás, amelynek az átalakításával cégünk létrejött, már 1991-ben megkezdte 

működését. Az azóta eltelt húsz év alatt az állandó fejlesztésnek, tevékenységbővítésnek köszönhetően a családi 

vállalkozás komoly, több lábon álló céggé nőtte ki magát. A kft. központja és telephelyei egy Kecskeméttől 5 

kilométerre északra elhelyezkedő 10 hektáros majorban találhatóak, közel az M5-ös autópályához. 

A két évtizedes szakmai tapasztalatnak, valamint az innovatív, folyton megújulni képes a környezettudatos 

fejlődést célnak tekintő cégvezetésnek köszönhetően a Pilze-Nagy Kft.-t mára és Európa egyik vezető 

laskagomba-termesztő- és kereskedő cégei között tartják számon. 

Telephelyükön épült fel Magyarország hatodik mezőgazdasági biogáz üzeme, amely a laskagomba-termesztés 

hulladékait hasznosítja. 

A gombatermesztésben évente mintegy háromezer tonna letermett táptalaj keletkezik, amelynek elhelyezésére 

cégünk gazdaságos és egyúttal környezetkímélő megoldást keresett. A lehetőségek körültekintő felmérése után a 

biogáz technológia alkalmazása mellett döntöttek. Letermett gomba táptalajt azonban még sehol a világon nem 

hasznosítottak ilyen módon, így a projekt-előkészítéshez kutatás-fejlesztési munka is kapcsolódott a Gazdasági 

Versenyképességi Operatív Program támogatásával. A pozitív kutatási eredményeket követően indult el a 

beruházás. 

A projekt előkészítése és az engedélyek beszerzése után 2007 júniusában kezdődött meg cég telephelyén a 

biogáz-üzem építése. 2007 szeptemberére jutott el a beruházás addig, hogy a fermentor feltöltése 

megkezdődhetett, decemberben pedig beindult a gázmotor. 2008 októbere a következő mérföldkő: ekkora 

sikerült elérni a teljes kapacitást. 

Az üzem évi 1,2 millió köbméter biogázt állít elő, melyhez évente 7000-9000 tonna mezőgazdasági szerves 

anyagra van szükség. Ennek jó része a gombatermesztésből származik, amelyet híg sertéstrágyával és 

sílókukoricával egészítenek ki. A képződött biogáz a 330 kW elektromos és 400 kW termikus teljesítményű 

gázmotorban elektromos árammá és hőenergiává alakul át. A hőenergia egy része ahhoz kell, hogy biztosítsa a 

fermentorban a biológiai folyamatokhoz szükséges hőt, másik része, mintegy 2,68 millió kWh évente - a 

fejlesztés egy későbbi második lépéseként - a gombatermesztő sátrak hőellátását szolgálja majd. Az üzem 

évente 2,4 millió kWh villamos energiát képes az országos villamos hálózatba táplálni. 

A biogáz-üzem központi egysége a kétezer köbméter térfogatú fermentor, ahol gáztermelődést előidéző 

biológiai folyamatok végbemennek. A technológiai gépházban került elhelyezésre a  gázmotor. Az üzem része 

még a 6200 m3 végtermék tárolására alkalmas fedett lagúna, valamint az alapanyag tárolók, fogadók. 

Az üzem gondosan megtervezett méretének is köszönhetően a lehető legkisebb mértékben befolyásolja 

közvetlen környezetét. A biogáz-előállításhoz szükséges szerves anyagok 100 %-a mezőgazdasági hulladék 

vagy melléktermék. A letermett alapanyag helyben van, a sertéstrágyát pedig közeli telepekről szállítják az 

üzembe, így nincs jelentős teherforgalom. 

A 340 milliós beruházás közel 70 %-át a cég önerőből állta (ennek egy része hitel), míg további 110 millió 

forintot a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Programból kapott támogatás biztosított. 

A Pilze-Nagy Kft. a letermett gomba táptalaj hasznosítására épülő biogáz-üzem beindításával úttörő fejlesztést 

hajtott végre, amely teljes egészében megfelel az eredeti célkitűzésnek: minél gazdaságosabban és 

környezetkímélőbben ártalmatlanítani a gombatermesztés hulladékát. Míg az áramtermelés során keletkező 

hőenergia felhasználása nagymértékben javítja a gombatermesztés gazdaságosságát, addig az alkalmazott 

környezetbarát technológia garancia a fenntartható fejlődésre. 
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Bioenergia-termelési folyamatokból származó hulladékok, melléktermékek komplex agrár-

környezetgazdálkodási célú hasznosítása 

Gombakutatási projekt 

Projekt összefoglalása: A projektben résztvevő konzorcium tagjai számára az első számú célkitűzés, hogy új, 

környezetbarát fejlesztéseket valósítsanak meg a bioenergetikai rendszerek hulladékmentesítésére. A projekt fő 

célja a biogáz, bioetanol, a biodízel előállítása és a biomassza égetése során visszamaradó, eddig fel nem 

használt, melléktermékek, hulladékok hasznosítása talajerő-utánpótlás és a szennyezett talajok hatékonyabb 

remediációjának céljából. 

Közvetlen célok: 

A bioenergia-termelési folyamatokból származó hulladékok és melléktermékek irányított komposztálási 

technológiájának kifejlesztése, hazai és nemzetközi szabadalmának bejelentése. 

A jelentős szervesanyag-tartalmú komposztokra, mint hasznos mikroba populációk hordozóanyagára épülő 

mikrobiális oltóanyagok kifejlesztése, és kétirányú hasznosítása, 

- egyrészt mezőgazdasági célra egy komposztalapú, mikrobiális termésnövelő készítmény know-how-jának 

kidolgozása, 

- másrészt környezetvédelmi védjeggyel ellátott, szennyezőanyagok lebontására alkalmas, komposztalapú 

mikrobiológiai készítmény és alkalmazási eljárás engedélyeztetése. 

A projekt során kifejlesztett technológiák és termékek egyedülálló eljárások, melyek lehetővé teszik a 

megtermelt biomassza mennyiségnek a hosszú távú energetikai hasznosítását oly módon, hogy az energetikai 

hasznosítás során keletkező magas szervesanyag-tartalmú hulladékokat a termőföldekre visszajutatható 

állapotba hozza. Így megvalósulhat a hazai biomassza termelés (mezőgazdasági, erdészeti termékek) teljes körű 

újrahasznosítása. A komposztálás révén az energia célú hasznosításból származó hulladékok és 

másodnyersanyagok mennyisége akár 30-60%-kal csökkenthető, továbbá lehetővé teszi a gazdaságosabb 

kihelyezést. Nemzetgazdaságilag a hazai bioenergetikai hulladékok kezelésére saját nemzeti megoldást nyújt a 

projekt. 

Forrás: Pilze-Nagy Kft. 

31.3. BÜKKMAK LEADER Akciócsoport: A bükkaranyosi 
"Hidrogénfalu" projekt 

Nyilvánvaló, hogy az alternatív energiákhoz való hozzájutás lehetősége sokkal jobb egy vidéki ember számára, 

mint egy városban élőé. Az energiaárak drasztikus növekedésével és a RES technológiák elterjedésével az 

emberekben jogosan merül fel az igény, hogy adottságaiktól függően önmaguk állítsák elő a számukra 

szükséges energiát. Erre a reális igényre alapoz az európai viszonylatban is újdonságnak számító bükkaranyosi 

hidrogénfalu koncepciója. 

A „hidrogénfalu” egy új típusú, XXI. századi településmodell. Mikrohálózata egy autonóm, országos hálózattól 

nagyrészt független önellátó rendszer, mely káros anyagok kibocsátása nélkül olcsó, jó minőségű „zöld 

energiával” látja majd el az ott élőket. A rendszer intelligensen integrálódik az országos energiahálózatba, így az 

egyben a termeléstől függően a közösségi jövedelemszerzés alapja is lehet. 

A „Hidrogénfalu” alapjai Bükkaranyos külterületén (17. ábra) 

2003-ban, a Hidrogénfalu tervezett helyszínén épült meg Dunán innen az első nagyobb szélerőmű, a 225 kW-os 

dán Vestas V27. 2005-ben, AVOP támogatással elkészült a leendő hidrogénfalu 1,6 km hosszú műútja és a 

víznyerés érdekében kialakított 2,3 ha-os völgyzárógátas tó. 

Az első közép–kelet európai hálózatfüggetlen „Hidrogénfalu” tervezett felépítése 

1. 33 kisbirtok (kb. 0,66 ha/db), háztartás, gazdasági épület, kb. 120 lakos részére 

2. 50 fős oktatóközpont, 50 fős idősek otthona 
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3. önálló elektromos áramellátás 

4. önálló víz, szennyvíz ellátás 

5. közösségi nap-szél-hidrogén rendszer 

6. közösségi közművek - víz, szennyvíz, melegvíz és hidrogén vezeték, hidrogén üzemanyagkút 

7. ökogazdálkodás, kb. 200 hektáron 

8. alapítványi iskola működtetése. 

  

 

17. ábra A "Hidrogénfalu" vázlatterve 

Külföldi példák 

UTSIRA (Utility Systems In Remoted Areas) 

Az úttörő jellegű kísérleti beruházásuknak egy kis lakott sziget ad helyet Norvégia délnyugati partjai mellett. A 

rendszer folyamatos (nem periodikus) energiaellátást biztosít az ott élő 240 fős kisközösségnek. Az UTSIRA 

felépítése: 

2 db Enercon 0,6 MW-os szél turbina, 

55 kW-os üzemanyagcella, 

2400 m3-es tárolóegység. 

PEI (Prince Edward Island) 



 A természeti erőforrások 

gazdaságtana 
 

 51  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A kanadai szigeten 20 db 65 kW-os szélerőmű található, melyből 3 hidrogént is termel. A projekt célja kísérleti 

jelleggel hidrogén gyártása, tárolása és átalakítása elektromos energiává. 

Forrás: BükkMak Leader Akciócsoport 

31.4. BÜKKMAK LEADER Akciócsoport: MIKROVIRKA 

Magyar Virtuális Mikrohálózatok Mérlegköri Klasztere 

A jelenlegi energiaellátás alapját képező hagyományos központi termelés mellett a megjelenő kis- és közepes 

méretű termelőegységek műszaki, gazdasági, kereskedelmi, irányítórendszeri nehézséget jelentenek. Az EU és 

hazai jogi háttérből adódóan a megújuló energiaforrásokkal és a kapcsolt erőművekkel termelt villamos energia 

kötelező átvétele zavarokat okozhat a jelenlegi rendszerirányításban, áremelési nyomást válthat ki a 

villamosenergia-ellátásban, és deficit alakulhat ki a támogatás költségvetésében. A megújuló energiaforrásokat 

(RES) hasznosító elosztott, decentralizált energiatermelés (DG) irányítása, szervezése jelenleg itthon 

megoldatlan, külföldön, pl. Spanyolországban (CORE-projekt) vagy Dániában (PUDDEL-projekt) jelentősen 

előrehaladott. 

A korábbi fejlesztési projektek célja, mint amilyen a norvég UTSIRA vagy a kanadai PEI, a szigetszerű 

üzemmódú, megújuló energiaforrások hasznosításán alapuló energiatermelő közösségek vizsgálata volt, ahol az 

energiatárolást hidrogénnel, az újrahasznosítást pedig üzemanyagcellával oldották meg. 

  

Szigetszerű mikrohálózatok 

A kis energiatermelőkből álló, szigetszerű mikrohálózati szerkezet kiépítése több évtizedes koncepció, 

amelyben egy izolált kis hálózat saját maga oldja meg az energiaellátásának minden problémáját, továbbá 

esetenként rá tud kapcsolódni a nagy hálózatra. A decentralizált rendszerek fejlesztésének egyik fő iránya a 

smart grid, amely alapvetően a meglévő villamoshálózatot használja fel, de saját irányítástechnikai 

megoldásaival virtuálisan önálló mikrohálózatként üzemel. Ennek megfelelően a smart grid nem feltétlenül 

izolálható hálózatrészt jelent, amely a közép- és nagyfeszültségű hálózaton helyezkedik el, és a „kellemetlen, 

kicsi” termelőket és fogyasztókat összefogó saját koordinációs és felügyelő központtal rendelkezik. A hazai, 

decentralizált energiatermelési, elosztási és fejlesztési modell a Magyar Virtuális Mikrohálózatok Mérlegköri 

Klasztere – MIKROVIRKA nevet kapta. A fejlesztési projektbe tömörülő kistermelőket kifelé mérlegköri 

elszámolással, menetrendadással, míg befelé terhelés/termelés-befolyással (DMS), és részben független belső, 

dinamikus tarifarendszerrel fogjuk össze. 

  

Energiatermelő kisgazdaságok 

A MIKROVIRKA kifejlesztése lehetőséget ad arra, hogy az egyének, a családok, a közösségek kisméretű 

energiatermelő rendszerei belépjenek az energiahálózatba, és ott intelligens központon keresztül saját hálózat – 

energianet – formájában, üzleti alapon együttműködjenek, a saját mérlegkörükben elektromos energiát adjanak 

és vegyenek. 

A klaszteralakítási felhívásra csatlakozási szándékát fejezte ki eddig: 

Bükk-Miskolc Térségi Vidékfejlesztési Közösség (BÜKK-MAK LEADER, 44 település), 

Dél-nyírségi Kistérségi Társulás (9 település), 

Hevesi Kistérségi Társulás (17 település), 

B.A.Z. Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata, mint a BÜKK-MAK alapító tagja, 

vezető szerepet akar vállalni az energiatermelő cigányközösségek megszervezésében. 

Ezenkívül az „Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület” – ETE – Települési Energiagazdálkodási 

Szakosztálya együttműködési szándékát fejezte ki, és további szakmai szervezetekkel, intézményekkel, 

támogatókkal folyamatos a kapcsolatkiépítés. 
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A MIKROVIRKA tervezett fő jellemzői: 

- a közép- és nagyfeszültségű hálózat nem feltétlen izolálható hálózatrészét használja,  

- saját koordinációs, felügyelő-központtal rendelkezik, 

- a saját termelés és fogyasztás nagyságrendje egybeesik, 

- a MAVIR felé mérlegköri elszámolással, menetrendadással működik, 

- a MIKROVIRKA-n belüli terhelés-termelésbefolyással (DMS ) működik, 

- részben független, dinamikus tarifarendszerrel működik. 

  

Konkrét teendők – a fejlesztés útja: A kutatási–fejlesztési program négy szintje: 

1. Az első fejlesztési szint a bükkaranyosi székhelyű külterületi energiatermelő gazdaság, amelyben jelenleg egy 

nem tervezhetően termelő 10 kW-os szélgenerátor, illetve egy 2 kW-os BP Solar napelem dolgozik. Ehhez 

kapcsolódik egy tervezhetően termelő 12 kW-os, növényolajjal működő BHKW (blokkerőmű), amely 

lehetőséget ad a MIKROVIRKA irányítórendszer tesztelésére, és alaperőműként funkciónál. 

2. A sikeres elsőszintű tesztek eredményeit felhasználva a második fejlesztési szint a bükkaranyosi hidrogénfalu 

energiatermelő és fogyasztó 33 kisbirtokának, valamint közösségi intézményeinek a rendszerbe kapcsolása és 

önálló mérlegkörkénti üzemeltetése. Itt kapcsolódik be a rendszerbe a 225 kW csúcsteljesítményre képes 

VESTAS V27-es szélerőmű, valamint a tervezett 300 kW-os növényolajos blokkerőmű. 

3. A fejlesztés harmadik szintje a BÜKK-MAK LEADER 44 településére vonatkozik, amely 44 település 

(94363 lakos) 2007 szeptemberében elfogadta a MIKROVIRKA projektet, mint az elkövetkezendő 5 év 

legfontosabb vidékfejlesztési elemét („1 falu – 1 MW” program). Az üzemszerűen működő BÜKK-MAK 

MIKROVIRKA termelő egységei kis és közösségi méretű tervezhetően és nem tervezhetően termelő RES 

eszközök lesznek, önálló mérlegkör és energiaügynökség. 

4. A sikeres MIKROVIRKA hálózat kiterjed egész Magyarországra – Magyar-EnergiaNet. 

Forrás: BükkMak Leader Akciócsoport 

32. Kérdések 

VII. LECKE: ESETTANULMÁNYOK A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓK HASZNOSÍTÁSÁRÓL II. 

33. Célkitűzés 

A fejezet célja, hogy a megújuló energiaforrások hasznosításáról kárpát-medencei példákat mutasson be, 

amelyek mintaként szolgálhatnak a megújuló energiát hasznosítók és tanítók számára. 

34. Tartalom 

Faluház mintaprojekt (napkollektorok) 

A Bősi vízerőmű 

Fatermékek az Egererdőnél 

Pelletgyártás Beleznán 

35. A tananyag kifejtése 

35.1. Faluház mintaprojekt (napkollektorok) 
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A házat 1970-es építésekor a szocialista lakásfejlesztés mintapéldájaként emlegették, s az akkori vezetés 

igencsak büszke volt arra, hogy a környék földszintes, jórészt komfort nélküli házacskáit elbontva új, korszerű 

otthont adhatott a hajó- és textilgyári munkásoknak. Némileg a kísérleti nyúl szerepét is betöltötte, a Műegyetem 

szakemberei ugyanis kíváncsiak voltak, hogy milyen fűtési rendszer a legalkalmasabb az ilyen épületeknél, és a 

15 lépcsőházból álló házban kilenc különféle fűtési rendszert alakítottak ki.  

Az óbudai önkormányzat Amszterdammal és Szófiával együtt arra kérte az Európai Unió támogatását, hogy egy 

demonstrációs projekt keretében egy összetett, energiahatékonyságot és megújulóenergia-felhasználást egyaránt 

célzó beruházást hajtsanak végre, és nyomon követhessék ennek műszaki, környezeti és társadalmi hatásait. 

Óbuda 800-900 lakást érintő korszerűsítést vállalt a projektben, amelyhez a pályázat elnyerése után először is 

meg kellett találni a megfelelő házat vagy házakat. Az önkormányzat végül a Faluház mellett döntött, részben a 

már említett óriási méretek, részben pedig az épület központi elhelyezkedése miatt. A ház ugyanis Óbuda 

kapujában fekszik, a városrészbe érkezőket tehát azonnal a Faluház látványa fogadja.  

A beruházás a pályázati vállalásoknak megfelelően megújuló energiaforrást hasznosító rendszer beépítésére is 

kiterjedt. A hőszivattyús rendszert a kedvezőtlen földrajzi adottságok, és az ebből eredő magas költségek miatt 

elvetették, és végül úgy döntöttek, hogy a használati melegvíz előállításába a tetőn elhelyezett napkollektoros 

rendszer segít majd be. Az egyes lakásokban felhasznált hőenergia mérése céljából minden ún. költségosztó 

került – ami utóbb okozott némi vitát a lakók között. Mindez lakásonként összesen mintegy 1,3 millió forintos 

beruházási költséget jelentett, az egész ház szintjén pedig megközelítette az 1,2 milliárd forintot. 

A hőközpont illetve a naphőgyűjtő-rendszer folyamatosan méri a felhasznált illetve a termelt hő mennyiségét. 

Ahhoz, hogy a különböző évek fogyasztását valóban össze lehessen hasonlítani egymással, a mért adatokat 

korrigálni kell, vagyis ki kell szűrni az egyes évek eltérő időjárásának hatását. Ennek megfelelően a kissé lejjebb 

elhelyezett ábra tehát azt mutatja meg, hogy ha minden évben a 2004. évihez hasonlóan alakul az időjárás, akkor 

mennyi hőt fogyaszt a ház. 

Látható, hogy már a 2004-2005-ös fűtéskorszerűsítés után csökkenni kezdett a ház hőfelhasználása, a 

legnagyobb csökkenés azonban természetesen 2010-ben következett be. (Már 2009-ben is jelentősebb 

csökkenés történt, ez azonban csalóka, hiszen ekkor történt a felújítás, tehát a ház hőfogyasztása nem a rendes 

kerékvágás szerint zajlott.) Összességében 2010 folyamán a 2009. évihez képest mintegy 20 százalékkal 

csökkent a házban a fűtésre és a melegvíz-előállításra felhasznált hőenergia. Ha az eredeti állapothoz, a 2004. 

évi adatokhoz viszonyítjuk, akkor viszont közel 40 százalékos csökkenésről beszélhetünk. Ennél kicsivel 

nagyobb a primer energiahordozók terén bekövetkezett megtakarítás (42%), hiszen a napkollektor által 

felhasznált napenergia révén kevesebb fosszilis energiahordozót kell elégetni a távfűtő művekben.  

Az Energiaklub által elkészíttetett energiatanúsítványok szerint a lakások a 2004-2005. évi fűtéskorszerűsítés 

hatására már elért D-E kategóriából a 2009-es felújítás hatására tovább javultak, és A-B osztályba jutottak el az 

I-től A+-ig terjedő skálán.  

Az energia-megtakarítás ugyanakkor valamelyest elmaradt a várakozásoktól, ami nagyrészt abból fakad, hogy a 

napkollektoros rendszer teljesítménye nem érte el a kívánt mértéket. A napkollektorok a nyári hónapokban a 

szükséges melegvíz 35-45 százalékát tudták biztosítani, a teljes évben azonban mindössze körülbelül 20 

százalékát. Ennek több oka is volt: egyrészt a 2010. év a szokásosnál kevésbé volt napsütéses. Másrészt a 

távhőszolgáltatóval történt megállapodás értelmében a melegvizes rendszer csak akkor kapcsol át 

napkollektoros „üzemmódba”, ha az onnan érkező meleg vízhőfoka viszonylag magas, 50-55 Celsius-fokos. 

Harmadrészt némi kivitelezési hiba is történt, de az idei gépészeti korrekció és egy napsütésesebb nyár 

várhatóan javulást fog hozni a rendszer teljesítményében. 

A Faluház jó példa tehát arra, hogy ha a ház idejekorán gondol az esetlegesen fellépő hibákra, utólagos 

korrekciókra, és a kivitelezőkkel kötött szerződésben pontosan rögzíti a garanciális javítások körét és részleteit, 

akkor a hibák utólagosan orvosolhatók. 

35.2. A Bősi vízerőmű 

A Bősi Vízerőmű Szlovákia legnagyobb vízerőműve. Évi termelése annyi, mint a többi szlovákiai vízerőmű 

termelése együttvéve, vagyis 2,4 – 2,6 TWh. Ez Szlovákia összes villamos energia termelésének közel 10%-a. A 

2002. évi bősi termelés volt az eddigi rekord: 2844 GWh. Amennyiben megépült volna a Bős–

Nagymaros  Vízlépcsőrendszer az 1977.  évi államközi  szerződés alapján, a Bősi Vízerőmű  elérhette volna  az 

évi 3 TWh termelést is.  Az erőmű  nyolc gépegységének  összes teljesítőképessége 720 MW. Az üzembe 

helyezés óta eltelt tíz év alatt a Bősi Vízerőmű 23,98 TWh villamos energiát termelt. A Szlovák Villamos 

http://www.energiaklub.hu/
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Művek Rt.   ezt,   legutóbb már, 1,67 SK/ kWh átlagáron vette át. Az árbevétel ezzel számítva kereken 40 

milliárd SK (szlovák korona), ami nagyobb, mint az 37,48 milliárd SK összes beruházási költség, amit a 

vízgazdálkodási és energetikai  objektumokra felhasználtak. 

A vízerőmű főbb műszaki adatai: 

Gépegységek száma             8 

Hasznosítható esés            12,88 – 24,20 m 

A turbina víznyelése            411–630 m3 / s 

Az erőmű névleges víznyelése    5040 m3 / s 

Generátor gyártó            SKODA Pilzen 

Árvízvédelem 

Az erőmű jelenleg a tervezettnél  3,5 – 4 méterrel  kisebb eséssel dolgozik, mivel az alvíz-csatorna szapi 

torkolata alatti közös  Duna-szakasz mederkotrása nem történt meg. Ez a visszaduzzasztás közel 1/6–dal 

csökkenti a vízerőmű termelését. A 2002. augusztusi árvíz idején pedig veszélyeztette a Bős–Szap közötti 

töltésszakaszt. Az árvízvédelem szempontjából nagyon fontos szerepet játszott Bős. Az árhullám megérkezése 

előtt kb. 36 órával elkezdték a tározót kiüríteni az öreg Duna-mederbe a dunacsúnyi  árapasztó zsilipek 

fokozatos nyitásával, egészen a Bősnél megengedett minimális esésig és ezt a szintet tartották az árhullám 

megérkeztéig. Az volt a fő cél, hogy az ár kulminációs görbéjét a lehető leglaposabbá tegyék. Ezt a cél sikerült 

teljesíteni. Az 10560 m3/s  vízhozam, amelyet Pozsonyban mértek, az eddigi legnagyobb volt. A  Dunacsúnyi 

Vízerőművet leállították, tekintettel a nagyon kis esésre 1,3 m. Az árapasztó zsilipeken keresztül a kulmináció 

idején 7000m3/s víz folyt a régi mederbe. Bősön pedig,  a vízerőművön keresztül 3560 m3/s.  Az árhullám  ily 

módon megosztott levezetése jelentősen csökkentette az árvízszintet.  A legnagyobb problémát az árvíz hozta 

nagy tömegű uszadék okozta, amely  eltorlaszolta a gerebek  rácsait, amit csak a  megszakítás nélküli tisztítással 

és kiemeléssel tudták megakadályozni. 

A hajózás segítése 

Nem ismert a nagyközönség előtt a hajózásnak nyújtott gyakori segítség, amit a Duna alacsony vízálláskor 

évente többször is nyújtanak a zátonyokon megfeneklett hajók kimentésére. Ez elsősorban különösen a Szap – 

Esztergom közti szakaszon vált szükségessé. Kérésükre,  kisebb zsilipnyitással, mesterséges árhullámot 

engedtek le a Duna mederbe, amely leemelte a hajókat a zátonyról. Minderre nem lenne szükség, ha a 

nagymarosi gát a terv szerint megépült volna, így annak duzzasztása visszahatna egészen a bősi erőműig és 

egész évben biztosítaná a korlátozás nélküli hajóforgalmat. 

A  Bősi Vízerőmű kiegészítő  erőművei 

A Bősi Vízerőmű gátrendszerébe  még további három energetikai létesítmény épült be. Van olyan közöttük, 

amely már az eredeti tervekben is szerepelt, de olyan is, amely a dunakilitii gát és a Nagymarosi Vízerőmű 

beruházási munkáinak leállítása után, a kényszerből épült „C variáns”, tehát a dunacsúnyi 

gátrendszer  keretében létesült. Ezek a következők:- a Bősi  Kis Vízerőmű (MVE S7), amely  az eredeti tervnek 

megfelelően, az üzemvíz csatorna baloldali töltésébe épült be, a hajózsilipektől alig 300 méterre felfelé. Ez a 

vízkivételi mű  a Csallóköz öntözőcsatorna rendszerét táplálja és a kiserőmű a felvíz és  az öntöző csatorna 

vízszintje közötti jelentős esést hasznosítja.  

- a Dunacsúnyi Vízerőmű a csúnyi gátba épült be és az eredeti tervben nem szereplő új  létesítmény. Mivel a 

gátnál szlovák oldalon már  kb. 7 m esés keletkezik a duzzasztás következtében, feladata, ezen esés 

hasznosítása. Ez a vízerőmű  közel hasonló, mint  a   Kiskörei Vízerőmű, amely a legnagyobb  a magyar  tiszai 

vízerőművek között. 

- a Mosoni  Kis Vízerőmű, ami szintén az új terv szerinti létesítmény, külön érdekesség, hogy a csúnyi gát jobb 

szárnyán épült. Feladata a víztározóból a Mosoni-Duna ágba áteresztett víz energiáját részben hasznosítani. Már 

1994 nyara óta működik. Szerepe  jelentős a Szigetköz vízellátásában, mivel ezen a vízkivételen, megállapodás 

szerint, 20-40 m3 /s  vízmennyiséget  is átengedünk, ami igen  kedvező hatású a  kiapadt  mellék 

ágak  feltöltésére és  javította szigetközi talajvíz szintet is. 
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Befejezésként még annyit említ meg a Szerző, hogy a különböző baljóslatokkal szemben a szlovák oldalon szó 

sincs ökológiai katasztrófáról. Ellenkezőleg, tiszta és állandóan megújuló energiát hasznosítanak, amely a 

fosszilis tüzelőt használó erőművekkel  ellentétben, nem okoz üvegházhatást és a CO2  kibocsátás 

hiányában  nem   károsítja  az annyit emlegetett ózonpajzsot  sem. 

Forrás: Ilka A. 2003 

35.3. Fatermékek az Egererdőnél 

Az erdőgazdaság évi nettó vastagfa kitermelése átlagosan 170.000 m3. Ez a szám évről évre alatta marad a 

kitermelési lehetőségeknek, így az élőfakészlet az EGERERDŐ Zrt. területén folyamatosan nő, a fenti 

fakitermelési tényszám mellett is. 

Fafaj összetételben kb. 30-30-30%-os arányt képvisel a bükk, a tölgy és a cser. A fennmaradó 10%-ot a fenyő és 

a különböző elegyfajok, így a gyertyán, a kőris, juhar, stb. teszi ki. 

Hegyvidéki kitettségeink és a különböző védettségek miatti magas vágásfordulók nem kedveznek a jó minőségű 

iparifának, így ezek döntően gyenge-közepes kategóriába esnek. 

Az erdőgazdaság az elsődleges fatermékek esetében úgy belföldi, mint export (EU-n belül kiszállítás) 

tevékenységet végez. A kiszállítás fő iránya Ausztria, Csehország és Szlovákia. Ide azt az anyagot szánjuk, ami 

itthon csak piaci ár alatt lenne értékesíthető. A belföldi iparifa ellátást hangsúlyozottan kezeljük, mivel 

számunkra fontos a helyi kis üzemek alapanyaggal való ellátása, hogy munkát tudjon adni a környezetében lakó 

embereknek. 

Hámozási lemezrönk bükk fafajból 

Döntően hazai hagyományos rétegeltlemez-gyártáshoz szállítjuk, de ebből készülnek Csehországban a 

MAGNUM minőségű jégkrémek fapálcikái is. 

Fűrészrönk bükk és tölgy fából 

MSZ I-III. oszt. minőségben termeljük, de a bükkből jelentős tétel Ausztriában kerül feldolgozásra. 

Papírfa, rostfa 

Menyisége jelentős részarányt képvisel, döntően ausztriai és szlovák viszkóz és papírgyárak részére kerül 

kiszállításra. 

Energetikai tűzifa 

Minden iparifa mellett keletkezik tűzifa, mint a minőségileg leggyengébb választék. Ennek egy részét a lakosság 

vásárolja fel, de ami ezen felül marad, az energetikai tűzifa lesz. Ez a könnyebb szállíthatóság és raktározás 

miatt hosszúfának ( 2,5-3 m ) van meghagyva, kinézetre ezért a fűrészrönkhöz hasonlít. 

Minősége azonban továbbfeldolgozásra a látszat ellenére is alkalmatlan, ill. az gazdaságosan nem megoldható. 

Az energetikai tűzifa - mint megújuló energiaforrás - magyarországi felhasználása döntő részben járul hozzá a 

"fosszilis energia" kiváltásához, a légkör szennyezésének jelentős mérsékléséhez. 

Lakossági tűzifa 

A lakosság tűzifával való ellátását kiemelt helyen kezeljük. Ezt a választékot általában 1m-es hosszban, az 

erdőből árusítjuk. Az elszállítás már a vevő feladata, de szükség esetén az erdőgazdaság fuvarozói előre 

egyeztetett tarifa mellett házhoz szállítják a fát. Minden vevő biztos lehet abban, hogy a részvénytársaság annyi 

fát fog átadni, amennyinek az árát kifizették. Valamennyi szállítmányunkat névre szóló számlával ill. 

szállítólevéllel látjuk el. 

Kandallófa 
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Azon vevők igényét is ki kívánjuk szolgálni, akik nem tudják a méteres tűzifát feldarabolni és hasogatni. Őket a 

Mátrafürdedi Erdészet Gyöngyösi Rakodóján, illetve a Felsőtárkányi Erdészet Eger-Felnémeti Rakodóján 

szolgáljuk ki. 

Faapríték 

Az erdőgazdaság jelentős beruházást végzett, hogy az egyre több faaprítékkal üzemelő kis- és közepes 

fűtőműveket elláthassa ezzel az anyaggal. Nagyobb mennyiség és megfelelő tárolótér esetén helyi aprítást is 

végzünk, amikor is az általunk kitermelt tűzifát a vevő telephelyére szállítjuk és ott végezzük el az aprítást, ha 

ennek a helyi környezetvédelmi feltételei fennállnak. Egyéb esetekben az idén létrehozandó aprítékbázisunkról 

kívánunk folyamatos készlet mellett kiszolgálást végezni, amit saját 90 m3-es kamionjainkkal is meg tudunk 

oldani. Az erdőgazdaság területén kívül is végzünk béraprítást, amennyiben arra igény jelentkezik. 

Forrás: Egererdő Zrt. 

35.4. Pelletgyártás Beleznán 

Belezna Zala- megyében a Nagykanizsai kistérség déli részén a kistérségi központtól 22 km-re, a szomszédos 

Horvátország határától 5 km-re található. A község területe 30,93 km², lakosainak száma 836 fő. Lakosainak fő 

megélhetési forrását még mindig a mezőgazdaság biztosítja, 1990 óta a kisgazdaságok élénkülése tapasztalható. 

A faluban élők nagy része őstermelő, állattartással, fenyőfaneveléssel és értékesítéssel foglalkozik. A 

mezőgazdaság hanyatlása következményeként egyre többen keresnek más megélhetési formát, akár az ingázás 

okozta kellemetlenséget is vállalva. Magas a munkanélküliek aránya, a település társadalmi- gazdasági 

szempontból elmaradottnak számít. 

A Beleznai Pannon Pellet Kft. bemutatása 

A Pannon Pellet Kft. vállalkozás vezetője Burján Zoltán tette lehetővé a Szerző számára, hogy kíséretében 

felvételeket készíthessen és személyesen is bejárhassa az üzem területét. A találkozást követően Burján úr 

tájékoztatott a vállalkozás létrejöttéről, üzleti tevékenységéről, a gyártás folyamatáról. 

A Pannon Pellet Kft. 2006 novemberében alakult meg, mint projektcég, amely 12 magyar magánszemély 

befektetésével jött létre egy fapellet gyártó üzem megvalósítására. 2007 tavaszán készült el a projekt 

megvalósíthatósági tanulmánya, majd miután a tanulmány megerősítette az előzetes elképzeléseket és 

elvárásokat, 2007 őszén bankhitelért folyamodtak a 480 millió forintos projekt megvalósításához. Szinte egy 

időben a hitelkérelem benyújtásával a cég pályázott a Gazdasági Operatív Program 2.1.2/D kiírására a pellet 

üzem megvalósítása céljából. Ennek eredményeként a kezdő vállalkozások munkahelyteremtő komplex 

beruházását támogató pályázaton a 2008. januári döntés értelmében 143,5 millió forint összegű támogatást nyert 

a fejlesztés megvalósítására. A Beleznai major megvásárlását követően - amely a mezőgazdaság hanyatlásának 

áldozata lett – az 5 hektáros ingatlanon elvégezték a barnamezős beruházásokat. Ezzel alkalmassá váltak az 

üzemépületek az olasz alvállalkozók által gyártott pelletáló gépsor fogadására, összeszerelésére. Az üzemet 

2008. november 27-én ünnepélyes keretek között adták át. Ezt követően megkezdhette működését a Nyugat-

Dunántúl első teljes technológiai gyártósorral működő fapelletet előállító üzeme Beleznán. (1. fotó) 
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1. fotó A Beleznai fapellet üzem 

Forrás: Tóth A. 2011 

Jelenleg 14 főt foglalkoztatnak, hazai munkaerővel, hazai alapanyagból állítják elő a végterméket. Éves 

termelésük 10ezer tonna, legnagyobb felvevőpiacot Olaszország jelenti, de a termelés 15 %-át hazai piacra 

szánják. A gyártás fahulladék újrahasznosítására épül. A potenciális beszállítók száma 30, körülbelül 120 km 

sugarú körzetből. Elsődlegesen a tőlük felvásárolt fűrészpor (11.- 12. kép) biztosítja az üzem számára a 

folyamatos alapanyag ellátást. 

Hosszabb távon speciálisan erre a célra termesztett nyárfa, akác energianövények aprítékát is felvásárolják. A 

vállalkozás biztos felvevő piacot, megélhetést kínál a helyi gazdáknak. Energiaültetvény telepítésére eddig 

három gazdával nyújtottak be közös pályázatot 25 hektárra és további négy érdeklődővel folynak tárgyalások 

újabb közel 30 hektár energiaültetvény telepítésére. 

A gyártás folyamata 

A gyártósor szabadban felállított egységei a következő munkafázisokat végzik: 

1. aprító: Itt történik az alapanyag, a fahulladék aprítása, így általában 50 mm élhosszúság alatti nedves 

darabokat kapunk. 

2. szárító: A technológia egyik legfontosabb része, ugyanis a jó pellet előállításának alapfeltétele a 10-14 %-os 

nedvességtartalom beállítása. Fontos megjegyezni, hogy a szárító berendezés fűtésére saját gyártású fapelletet 

használnak. 

3. mágneses leválasztó: Az alapanyagban esetlegesen előforduló fémes anyagokat választja le. 

4. kalapácsos őrlő: 4-5 mm finomságú porrá őrli az aprítékot. 

5. fűrészporsiló: Itt történik a pelletálásra előkészített anyag átmeneti tárolása. 

A gyártás további folyamatai már az üzemcsarnokban folynak. Az előkeverőből – ahol szükség esetén adalék 

anyag bekeverése történik-, 1. a présekhez továbbítják az alapanyagot, 2. 800-900 bar nyomáson, egy speciális 

szerszámon, úgynevezett matricán préselik át (13.-14. kép), 3. majd egy kés a kívánt méretűre levágja. 

A rázóasztalra érkező pelletből eltávolítják a port, a könnyen leváló darabokat. Az időközben lehűlt pellet a 

csomagolóba kerül, ahol 15 kg-os, vagy Big-Bag zsákokba csomagolják, esetleg ömlesztve szállítják. 

Fejlesztés a költségtakarékosság jegyében 

A fejlesztésekről beszélgetve Burján úr, említést tett egy fedett, szilárd biomassza kezelésére alkalmas tároló és 

manipulációs rendszer építésére. A projekt a Nyugat-Dunántúli Operatív Program támogatásával valósul meg, 
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melynek eredményeként 15 %-kal csökken a cég energia és üzemanyag költsége, ezzel is növelve a vállalkozás 

eredményességét. 

Forrás: Tóth A. 2011 

36. Kérdések 

IX. LECKE: A MAGYARORSZÁGI ERŐMŰVEK 

37. Célkitűzés 

A fejezet célja, hogy bemutassa a természeti erőforrásokat hasznosító hazai villamos erőműveket. Vizsgáljuk a 

beépített kapacitások mértékének alakulását, valamint a blokkok átlagos nagyságméretében és tüzelőanyag-

struktúrájában bekövetkező változásokat. Egyenként ismertetjük, hogy milyen jelentős események történtek a 

jelentősebb erőművek életében a posztszocialista időszakban. 

38. Tartalom 

A villamosenergia-rendszer 

Beépített teljesítmények 

Jelentősebb erőműveink 

39. A tananyag kifejtése 

39.1. A villamosenergia-rendszer 

A fogyasztók villamosenergia-igényét az egyes erőművek nem elszigetelten, hanem egységes villamos hálózatra 

kapcsoltan látják el. Az együttműködő országos erőműrendszer létrehozását – amely hazánkban döntően az 

1950-es években történt meg – a villamosenergia-ellátás biztonsága és gazdaságossága indokolta (Gács I. 2003). 

Az erőművek lehetnek közcélúak (amelynek elsődleges célja a villamos energia termelése, továbbítása és 

elosztása) vagy saját célra termelők (a fő tevékenységén túlmenően villamos energiát is termel teljesen vagy 

részlegesen saját felhasználásra). Az utóbbi úgynevezett ipari erőműveket kooperálónak nevezzük, ha része az 

országos villamosenergia-rendszernek, míg nem kooperálónak abban az esetben, ha feladata kizárólag az adott 

üzem energiaigényének kiszolgálása (Bihari 2002). 

Az országos villamosenergia-rendszer teljesítményének vizsgálatakor megállapíthatjuk, hogy a hazai 

rendelkezésre álló teljesítmény 1990 és 1993 között 21 %-kal csökkent, ezután egy évnyi megtorpanás (1997) 

kivételével lineáris növekedést mutat, mely összességében 31 %-os emelkedést jelent (18. ábra). Összességen a 

vizsgált teljesítmény 5 %-kal emelkedett 1990 és 2005 között. 
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18. ábra A villamosenergia-rendszerben rendelkezésre álló teljesítmény 

A folyamat pontosabb megértéséhez célszerű az előbb vizsgált mutató eredő összetevőit, a hazai beépített nettó 

kapacitást és az import teljesítmény-szaldót együttesen elemezni (19. ábra). 1990 és 2005 között a rendelkezésre 

álló nettó teljesítmény 20 %-kal emelkedett, a majdnem lineáris növekedésben 1997-ben és 2003-ban 

tapasztaltunk visszaesést. 

Az 1990-ben még jelentős méretet öltő import teljesítmény-szaldó (a hazai nettó kapacitás 23 %-a) 1992 és 

2002 között -82 MW és 385 MW között ingadozik, s 2003-ra újra meghatározó jelentőségűvé válik. A 

rendszerváltás után a csökkenő hazai villamosenergia-igények következtében az import-szaldó redukálódott 

jelentősen, míg az ezredforduló után a növekvő áramigények kielégítéséhez a hazai kapacitások stagnáló száma 

mellett az import-szaldó növelésére volt szükség. Utóbbi esetben az import növekedését elősegítette az 

energiaipari piacnyitás. 

39.2. Beépített teljesítmények 

A rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján a beépített kapacitások esetében a jelentősebb hazai erőművek 

vizsgálatára van lehetőségünk. Az adatok összevetésekor hasonlóság, hogy 1990-ben és 2005-ben is a 

szénhidrogén-tüzelésű erőművi kapacitások túlsúlya figyelhető meg, a lignit-blokkok, valamint az atom- és 

vízenergia beépített teljesítménye szinte változatlan (20. ábra) (16. táblázat). 
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19. ábra A villamosenergia-rendszer beépített hazai nettó kapacitása és az import teljesítmény-szaldó 

 

20. ábra Magyarország jelentősebb közcélú erőművei 2005-ben 

16. táblázat Magyarország jelentősebb közcélú erőművei 1990-ben és 2005-ben 
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Különbség már több is sorolható: 

- a szén szerepe lényegesen csökkent gazdasági és környezetvédelmi okokból, különösen a fekete- és 

barnaszenek esetében figyelhetünk meg jelentősebb visszaesést; 

- a széntüzelésű egységekben kizárólagosan vagy részlegesen megjelenik a biomassza; 

- a szénhidrogének esetében növekszik a telephelyek száma, az erőművi blokkok átlagos mérete csökken, 

valamint a földgáz-tüzelés válik dominánssá. 

Miután a villamos energia nem tárolható, a termelésnek mindig egyensúlyban kell lennie a hálózati 

veszteségekkel növelt bruttó fogyasztással. A villamosenergia-rendszerben betöltött szerep szerint beszélhetünk 

alap-, menetrendtartó- és csúcserőművekről. Az alaperőművek kihasználási időtartama igen magas, s közel 

állandó teljesítményen üzemelnek (pl. Mátrai Erőmű, Paksi Atomerőmű) (21. ábra). A menetrendtartó erőművek 

követik a villamosenergia-igények változásait, s viszonylag rugalmasan és tág határok között képesek 

terhelésüket változtatni (pl. Dunamenti Erőmű, Tiszai Erőmű). A csúcserőművek csak a villamos 

csúcsfogyasztás időszakában üzemelnek. Erre a célra olcsó (alacsony beruházási költségű) erőműveket indokolt 

létesíteni, melyeknél drága tüzelőanyag és alacsony hatásfok is megengedhető (általában gázturbinás 

erőművek). Legfeljebb évi 100-200 órát üzemelnek a tartalék erőművek, amelyeknek csak jelentős mértékű 

terven felüli hiány esetén kell elindulniuk (Gács I. 2003). 
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21. ábra Az erőművek kihasználtsága 2004-ben a beépített bruttó teljesítmény arányában 

Célszerű a jelentősebb erőművek esetében megvizsgálnunk, hogy az elmúlt közel húsz évben milyen fontosabb 

változások mentek végbe. Az egyes erőművek esetében bemutatjuk, hogy mekkora kapacitás-bővítést, illetve -

csökkentést mérhetünk és esetenként milyen műszaki újításokat végeztek, ismertetjük a tüzelőanyag-váltást 

és/vagy –diverzifikációt, valamint a várható nagyobb beruházásokat. 

39.3. Jelentősebb erőműveink 

Mátrai Erőmű 

Az I-II-IV-V. blokkok kondenzátorainak hűtővize Heller-Forgó féle zárt, léghűtéses tornyokban, a III. sz. blokk 

kondenzátorának hűtővize pedig mesterséges huzatú, nyitott, vízfilmhűtéses tornyokban hűl le. Az erőmű 

nyersvíz-felhasználása a Markaz község határában létesített 8,5 millió m3 befogadóképességű tározótóból 

történik. 

Az erőművi blokkok 836 MW (2X100 MW és 3X212 MW) kapacitást képviselnek, amellyel 2005-ben a hazai 

erőművek beépített összteljesítményből több mint 9%-ával rendelkeznek. A privatizáció után bővítették 36 

MW-tal az erőművet a három kettőszázas egység felújításával. 2006-ban két 212 MW-os géphez gázturbinás 

előtétet építettek be, így az erőmű teljesítőképessége bruttó 930 MW lett. 

Az egységek kazánjaiban a szén mellett már biomasszát is tüzelnek (az erőmű tüzelőanyagának kb. 8,5 

százaléka), s hazánkban a biomassza-átalakítás itt a legjobb hatásfokú. Ugyan a biomassza háromszor drágább, 

mint a lignit, ám az elégetése nyomán a károsanyag kibocsátás jóval alacsonyabb mértékű, mint a hagyományos 

tüzelőanyag esetében, ezért gazdaságos a felhasználása. Érdekesség, hogy a Tátrában bekövetkezett természeti 

katasztrófa nyomán hulladékká vált faanyag jelentős részét a visontai üzemben tüzelték el. Az erőműben évente 

kb. 2 millió GJ értékű fűtőolajat is felhasználnak, amelyet a kazánok begyújtásakor és felfűtésekor égetnek el. 

Az elhatározott fejlesztésben egy 440 MW-os névleges villamos teljesítőképességű, ultra-szuperkritikus, 42%-

os hatásfokú új egység is szerepel. A bükkábrányi lignittel működő blokk az erőmű meglévő telephelyén épül 

majd fel, s feltehetően 2012-ben kerül először üzembe. A társaság az egyik 100 MW teljesítményű blokkját 

(működési engedélye 2011 végére jár le) gáztüzelésű egységgé kívánják átalakítani, melynek az 

összteljesítménye 376 MW lesz. 

Vértesi Erőmű 

Az Oroszlány és Tatabánya környéki szénbányákban kitermelt tüzelőanyaggal működtették három erőművüket 

(Oroszlány, Tatabánya, Bánhida), amelyek integrációja 1994-ben volt. 

Az Oroszlányi Erőmű egy korszerű kéntelenítő berendezés beépítésével, valamint a meglévő berendezések 

felújítását magában foglaló retrofit program megvalósítását követően 2004 után további 10 évre folytathatja a 
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villamos energia termelését és Oroszlány város hőellátását. 2006 őszén az oroszlányi erőműben két széntüzelésű 

kazánt 30 százalékos arányú biomassza (faapríték és energia-nád) felhasználására építettek át. 

A Tatabányai Erőműben üzemeltetett nyolc darab szénportüzelésű kazánból négy olajtüzelésre lett átépítve 

1992-ben, majd ezeket 2004-ben alternatív földgáz-fűtőolaj tüzelésűre alakították, így hatékonyabb kapcsolt hő- 

és villamosenergia-termelést végezhetnek. 

A Bánhidai Erőművet, valamint az azt kiszolgáló Mányi aknaüzemet 2004-ben bezárták. 

Bakonyi Erőmű 

A társaság 2000-ben leállította 50 évnyi működés után az Inotai Erőművet, s ezt követően fokozatosan bezárták 

mélyművelésű barnaszén-bányáikat, köztük a közel 140 éves múltra visszatekintő ajkaiakat is. Az erőmű 

telephelyén a Tési-fennsíkon üzembe helyezték az ország első szélturbináját 2000. december 15-én. 

2004-ben az ajkai hőszolgáltató kazánokat átállították feketeszén-tüzelésre, valamint magyar szabadalom 

alapján kiépített lebegtetett tüzelőanyagos rendszer segítségével lehetővé vált, hogy kis beruházási költséggel 

már 2004 tavaszán biomasszát tüzeljenek. A társaság fokozatosan növeli az erdészeti termékek, valamint a 

mezőgazdaságban és élelmiszeriparban keletkező melléktermékek tüzelőanyagként történő felhasználását. 

Pécsi Erőmű 

A termelés alapja 2004-ig a feketeszénbázis volt, majd ezt váltotta fel a gáz és a biomassza. 2005-ben pilot 

projekt jelleggel 45 hektáron, többségében Olaszországból származó nemesnyár dugványt ültettek, lehetőséget 

teremtve ezzel az első nagyüzemi méretű energiaültetvény telepítésének. 

AES-érdekeltségű erőművek 

Az AES jelenleg három erőmű tulajdonosa Magyarországon, Tisza II Erőműé, amely olaj- és gáztüzelésű erőmű 

Tiszaújvárosban, valamint a Tiszapalkonyai Erőműé és a berentei Borsodi Erőműé. 

A biomasszát elsőként (2002 és 2003) a borsodi és a tiszapalkonyai erőmű tüzelt 50-50 százalék szén és 

biomassza részaránnyal. A megújuló villamos energiát kötelező átvételre termelik, a szén alapon termeltet pedig 

a szabadpiac számára. 

Az utolsó hazai mélyművelésű bányát Lyukóbányán 2004-ben zárták be véglegesen. 

Dunamenti Erőmű 

Az erőmű 150 MW-os gépeit leállították, de az egyikből egy kb. 60 MW-os toldatot alakítottak ki a gázturbinás 

részben termelt gőz hasznosításához. Az erőmű hat 215 MW-os blokkja közül az egyiket átalakíthatják összetett 

körfolyamatú (CCGT) egységgé, így a teljesítőképessége 185 MW-tal megnövekedhet. Az erőmű gázturbinás 

részei továbbra is üzemben maradnak. 

Budapesti Erőmű 

Része az Újpesti, az Angyalföldi, a Kőbányai, Kispesti és Kelenföldi Erőművek, valamint a Révész Fűtőmű. A 

Kelenföldi Erőműben 1995-ben üzembe helyeztek egy 136 MW teljesítményű gázturbinát  és egy 196 MW 

teljesítményű hőhasznosító kazánt, amelyek a meglévő öreg erőművel kombinált ciklusban kapcsoltan 

termelnek villamos energiát. 2001-ben az Újpesti Erőműben egy gázturbinás kapcsolt hő- és villamosenergia-

termelő egységet adtak át. 1999-ben az MVM Rt. kapacitástenderén győztes Kispest projekt pályamű nyomán 

az erőmű korszerűsítése 2004-ben egy új, korszerű gázturbinás blokk létesítésével megtörtént. A Kelenföldi 

Erőmű II. ütemének rekonstrukciós munkái 2006 nyarára fejeződtek be. 

Debreceni Erőmű 

Az E.ON Hungária csoport 17 milliárd forintos beruházás keretében építette meg a Debreceni Kombinált 

Ciklusú Erőművet 2000-re. Magyarországon ez az első erőmű, amely a megtermelt villamos energiát nem a 

Magyar Villamos Műveknek, hanem közvetlenül a regionális áramszolgáltatónak, a TITÁSZ Rt.-nek értékesíti. 

A kapcsolt energiahasznosítás során az alkalmazott csúcstechnológia 80%-os hatásfokot tesz lehetővé, szemben 

a hagyományos erőművek 35% körüli teljesítményével. 

Csepeli Erőmű 
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A PowerGen 2000 novemberére korszerű, kombinált ciklusú gázturbinás technológiát alkalmazva felépítette az 

új, majdnem 400 MW-os teljesítményű Csepel II. Erőművet. 

Paksi Atomerőmű: 

A kis és közepes aktivitású atomerőművi hulladék elhelyezésének megalapozására tárcaközi célprogram indult 

1992-ben az Országos Atomenergia Bizottság összefogásában. Tervek szerint 2008 közepétől Bátaapáti melletti 

Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) már fogad atomhulladékot. 

Az erőmű működésében 2003-ban történt rendkívüli esemény. A paksi kettes blokknál a francia-német 

Framatome ANP által gyártott tisztítótartályból tervezési hiba miatt radioaktív gázok szivárogtak ki. Az 

eseményt a kezdeti információk alapján INES 2, majd a következmények megismerése után az INES 3 

kategóriába sorolták a közvélemény tájékoztatását szolgáló skálán. (Az OECD nukleáris kérdésekkel foglalkozó 

részlege, valamint a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség összeállított egy "Nemzetközi Nukleáris Esemény 

Skálát". Az üzemzavaroknál három, a baleseteknél pedig négy szint különböztethető meg. INES 2 = üzemzavar, 

INES 3 = súlyos üzemzavar.) 

Szélerőművek 

A szélerőművek beépített teljesítőképessége 2005 végén alig haladta meg a 17 MW-ot, míg 2006 

szeptemberének végén még „csak” 36 MW volt üzemben (22. ábra). A többi engedély összesen 330 MW-ra szól 

és várhatóan ez a szélerőmű-park 2008 végére épül ki. 

 

22. ábra Magyarország szélerőművei 2006. szeptember 1-én 

Kapcsoltan termelő erőművek 

Kapcsolt energiatermelés (kogeneráció) során valamilyen primerenergia-hordozó felhasználásával hőt- és 

villamos energiát állítanak elő közös technológiai folyamatban. Az előző mérnöki definíció után nézzük meg, 

hogy politikusaink hogyan döntenek a szakmai kérdésben: „A kapcsolt energiatermelés fogalmával már sokan 

foglalkoztak, sőt az országgyűlés meghatározást is elfogadott a villamosenergia-törvény megalkotásával. Sok 

szakember ezt bírálja a 65% hatásfok megadása miatt, de megnyugtató, hogy a törvényt nem szakemberek, 

hanem jó szándékú politikusok alkották, mint általában a szakterületek szabályainak többségét. Fogadjuk tehát 

el a hatásfokot, mint határértéket. Amennyiben két termék van és a hatásfok eléri a 65%-ot, akkor ez kapcsolt 

termelés. A politikusnak igaza van” (Stróbl A. 2003). 

Lényegében minden kapcsolt energiatermelési technológia jelen van Magyarországon. A kilencvenes évek 

közepétől kezdődően nagy számban létesültek gázmotoros egységek, kisebb távfűtő rendszerek hőforrásaként, 

illetve ipari üzemekben, középületekben. 

http://www.npp.hu/kornyezet/uveghuta.htm
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A vizsgált időszakban üzembe lépett több új, igen jó hatásfokú kombinált ciklusú erőműegység a közcélú 

erőműparkban: 

1. Dunamenti Erőmű G1 jelű erőműegysége (145 MW), 

2. Dunamenti Erőmű G2 jelű erőműegysége (241 MW), 

3. Kelenföldi Erőmű gázturbinája (136 MW) és hőhasznosító kazánja, 

4. a Debreceni Erőmű kombinált ciklusú erőműegysége (95 MW), 

5. az Újpesti Erőmű kombinált ciklusú erőműegysége (110 MW), 

6. a Csepeli Erőmű (396 MW) 

7. és a Kispesti Erőmű kombinált ciklusú erőműegysége (110 MW). 

Az ipari erőművek csoportjában is létesült új kombinált ciklusú erőműegység a BORSODCHEM üzemében 

(48,4 MW) (Fazekas A. I. 2004). 

40. Kérdések 

X. LECKE: PIACI VISZONYOK, KÖZGAZDASÁGI HÁTTÉR 

41. Célkitűzés 

A fejezet célja, hogy először bemutassa a magyarországi villamosenergia-ipar piacának 1990 utáni változásait, 

majd a magyar villamosenergia-piacon működő vállalatok pénzügyi-gazdasági eredményeit. Végezetül 

ismertetjük, hogyan változik a lakosság és az ipar számára is jelentős költségtényezőként jelentkező 

villamosenergia-ár. Utóbb európai összehasonlítást is teszünk. 

42. Tartalom 

Piaci viszonyok a villamosenergia-iparban 

A villamosenergia-ár változásai 

43. A tananyag kifejtése 

43.1. Piaci viszonyok a villamosenergia-iparban 

A magyar villamosenergia-piacon sok, egymástól független piaci szereplő vesz részt, ezek a következők: 

1. az erőművek; 

2. a hálózati társaságok (az átviteli hálózatot üzemeltető MVM Rt., és az elosztók); 

3. a rendszerirányító (MAVIR Rt.); 

4. a közüzemi nagykereskedő és a közüzemi szolgáltatók; 

5. a villamosenergia-kereskedők; 

6. fogyasztók (feljogosított és közüzemi fogyasztók); 

7. kiserőművek és egyéb rendszerhasználók. 

A termelők megtermelik és az átviteli, ill. elosztó hálózatba táplálják a megtermelt villamos energiát. Jelenleg 

18 engedélyes termelő működik a villamosenergia-szektorban. Az engedélyezés tekintetében az erőművek 
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beépített teljesítőképessége döntő, azon erőművek, melyeknek beépített teljesítőképessége 50 MW vagy a felett 

van, engedélykötelesek. 

Az átviteli hálózati, ill. elosztó hálózati engedélyesek felelősek a villamos energia „szállításáért”, átviteléért és 

elosztásáért a termelőktől a fogyasztók felé. A piac ezen szereplői kötelesek a hálózatokhoz való szabad 

hozzáférést diszkrimináció mentesen biztosítani. 

A rendszerirányító végzi a villamosenergia-rendszer üzemének tervezését, irányítását. Független a termelőktől, 

kereskedőktől, fogyasztóktól. Feladata a rendszerszintű operatív üzemirányítás, forrástervezés, hálózati 

üzemelőkészítés, villamos energia elszámolás, a rendszerszintű szolgáltatások biztosítása. 

A villamosenergia-rendszer a fogyasztók szempontjából két részre osztható: 

1. A közüzemi fogyasztókat ellátó közüzemi szegmensre, amelyben a közüzemi nagykereskedő végzi a villamos 

energia beszerzését a termelőktől, általában hosszú távú szerződések alapján, majd értékesíti a közüzemi 

szolgáltatóknak, akik hatósági maximált áron ellátják a közüzemi fogyasztókat. 

2. A feljogosított fogyasztók, akiknek/amelyeknek az előző 12 hónapra vonatkozó fogyasztása elérte a 6,5 

GWh-t, lehetőségük van arra, hogy a közüzemi szegmensből kilépve a versenypiacon szerezzék be a villamos 

energiát kereskedőktől, közvetlenül az erőművektől, hazai és/vagy import forrásból. 

A piacnyitás első lépéseként egy 30-35% piacnyitást lehetővé tevő feljogosítási szintet határozott el a Kormány 

(ez a fenti 6,5 GWh/év fogyasztás) (17. táblázat). A továbbiakban pedig az EU piacnyitásának követése volt a 

cél. Időközben az EU felülvizsgálta az EC/96/92 irányelvét, s a piacnyitás felgyorsítása mellett döntött. Ez azt 

jelenti, hogy 2004-től a háztartási fogyasztók kivételével minden fogyasztó feljogosított fogyasztó lesz az EU 

tagállamaiban, 2007-től pedig a háztartások is, azaz 100%-ban megnyílik a piac (Magyar Energia Hivatal, 

2007). 

17. táblázat A villamosenergia-versenypiac fejlődése (2006. július 26.) 

 

(Forrás: Magyar Energia Hivatal, 2006) 

2002. december 31-ig a villamosenergia-piacon az energiaellátást biztosító tevékenységek nem voltak 

egymástól elkülönítve (23. ábra). A szállító (MVM Rt.) végezte a nagykereskedelmet, a külkereskedelmet, a 

rendszerirányítást és az átvitelt. Az áramszolgáltatók végezték a szolgáltatást, azaz a kiskereskedelmet és az 

elosztást. A villamosenergia-iparban a nagykereskedelem és a külkereskedelem (MVM Rt.) jogi monopólium , 

az átvitel (MVM Rt.) természetes monopólium, az elosztás és a szolgáltatás természetes monopólium és egyben 

területi  jogi monopólium. A termelők (erőművek) kevés szereplős részleges versenypiacon működtek 

(oligopólium) (Barka E. – Bartha T. 2004). 
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23. ábra A villamosenergia-rendszer modellje 2002. december 31-ig 

(Forrás: MVM Rt, 2006) 

A piacnyitás után - 2003 januárjától - a feljogosított fogyasztó közvetlenül a termelőtől, határon keresztül 

történő szállítással, az áramkereskedőtől, illetve a szervezett villamosenergia-piacon vásárolhat villamos 

energiát kereskedelmi szerződés alapján (24. ábra). A közüzemi fogyasztók továbbra is csak a jelenlegi 

áramszolgáltatóból létrejövő közüzemi szolgáltatótól vásárolhatnak közüzemi szerződés keretében a szolgáltató 

ellátási kötelezettsége mellett. A közüzemi szolgáltató pedig csak a közüzemi nagykereskedőtől vásárolhat. 

A közüzemi nagykereskedő a közüzemi fogyasztók igényeinek kielégítésére az erőművekkel a közüzemi célra 

megkötött szerződései keretében, illetve az e fölötti igény esetében a versenypiacon az erőművektől, a 

kereskedőktől, a szervezett villamosenergia-piacon, illetve határon keresztül történő szállítással szerezhet be 

villamos energiát, továbbá a feleslegét kereskedőnél és a szervezett villamosenergia-piacon értékesítheti. 

 

24. ábra A villamosenergia-rendszer modellje (un „hibrid modell”) 

2003. január 1-től 

(Forrás: NORDPOOL, 2006) 
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A szervezett villamosenergia-piacon az erőmű (szabad kapacitásával), a kereskedő, a rendszerirányító és a 

feljogosított fogyasztó kereskedhet. (2003 januárjában még szervezett villamosenergia-piaci engedélyes nem 

volt.) (Barka E. – Bartha T. 2004). 

A Magyar Energia Hivatal javaslata alapján készült 25. ábra jelzi, hogy milyen változások várhatók 2008-tól. 

Nagy valószínűséggel 2008. január 1. után a piac túlnyomó része szabad versenypiaccá alakul (hivatkozás: EU 

követelmény, amely szerint eddig az időpontig minden fogyasztó – beleértve a háztartási fogyasztókat is – 

feljogosított fogyasztó lesz). 

 

25. ábra A villamosenergia-rendszer tervezett modellje 

(Forrás: NORDPOOL, 2006) 

2007. második felében a HTM-eket (garantált hosszú távú - 20-25 éves - áramvásárlási megállapodások, 

amelyeket a privatizációkor az állam kötött az akkori új tulajdonosokkal) újratárgyalják és azok ezt követően 

pénzügyi szerződésekké válnak. Várható az elosztó társaságok további szétválasztása elosztó 

rendszerüzemeltetőkké és szolgáltatókká. Ennek eredményeképpen megtörténik a villamos energia szállítási és 

értékesítési funkcióinak szervezeti szétválasztása (NORDPOOL, 2006). 

célszerű megvizsgálnunk, hogy a magyar villamosenergia-piacon működő vállalatok milyen pénzügyi-gazdasági 

eredményeket érnek el. A rendszerváltás után a vállalatok döntő többsége veszteséggel működött. A veszteségek 

mérséklődtek a privatizáció lebonyolítása után, s 1997-től bevezették a garantált 8%-os tőkearányos nyereség 

biztosítását. Ettől kezdve különösen a külföldi tulajdonban levő vállalatok egyre nagyobb mértékű adózás előtti 

eredményt érnek el, s napjainkban már igen jelentős extraprofithoz jutnak (18. táblázat). A privatizáció óta 

képződött majdnem 500 milliárd forint profitot csaknem teljes mértékben, osztalék formájában kivitték az 

országból, tőkeemelésre gyakorlatilag nem került sor. Mindezek mellett a magyar tulajdonban levő cégek több 

alkalommal veszteségesek. 

18. táblázat Villamosenergia-ipari vállalatok adózás előtti eredményeinek alakulása 
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(Forrás: Saját szerkesztés a VDSZSZ adatai alapján, 2005) 

43.2. A villamosenergia-ár 

A részfejezetben a termelői és fogyasztói árak alakulását mutatjuk be. 

Az erőművek által termelt villamos energia árak esetében jelentős különbségek fedezhetők fel, legolcsóbban 

termel a Paksi Atomerőmű, míg a széntüzelésű erőművek a legdrágábbak (26. ábra). Az ábra még nem 

tartalmazza a megújuló energiahordozókat használó, valamint a kapcsoltan termelő erőműveket, amelyek a 

legköltségesebben értékesítik a villamos áramot, a 2005-ben elfogadott villamosenergia-törvény értelmében. 

 

26. ábra A termelt villamos energia ára egyes erőművekben 

(Saját szerkesztés a BME adatai alapján, 2006) 

A fogyasztói átlagárak jelentős növekedésen mentek keresztül a posztszocialista időszakban (27. ábra). Az áram 

végfelhasználói ára két fő tényezőtől függ: 1. Az áram, mint különböző erőművek által előállított termék 

tényleges árától, amit befolyásol, hogy mennyibe kerül az előállításhoz szükséges tüzelőanyag és mekkora a 

kereslet az európai piacon 2. A hálózati díjtól, amely a „házhoz szállítás”, azaz a vezetékhasználat költséget 

foglalja magában. Ezt a piacnyitás ellenére továbbra is a hatóság állapítja meg és a kormány dönt a mértékéről. 

A teljes liberalizáció bevezetésével lényegében megszűnik a hatósági ármegállapítás 2008. január elsejétől és 

napjainkban kérdéses, hogy milyen mértékű árdrágulással találkozhatunk. 
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Ha az áramárakat Európában vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy időbeli alakulásukban hasonló tendenciák 

fedezhetők fel (28-29. ábra), sőt korreláció-számítással (A korrelációszámítás valószínűségi változók 

(jelzőszámok, adatok) közötti kapcsolat szorosságának meghatározására szolgáló eljárás. A korrelációszámítás 

lényege, döntő lépése a kapcsolat szorosságának egy mutatószámmal történő tömör jellemzése, azaz a 

korrelációs együttható értékének kiszámítása (Nemes Nagy J. 2005).) bizonyítjuk, hogy a „Visegrádi-országok” 

villamosenergia-árainak időbeli alakulásában nagyon szoros a kapcsolat (19-20. táblázat). A szabad piaci árak 

ugyanis a tőzsdei árakhoz igazodnak, így ezzel igazolható, hogy az ún. „európai uniós” és világpiaci hatások a 

legmeghatározóbbak az áram árának alakításakor. 

 

27. ábra A villamosenergia-ár változása Magyarországon 
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28. ábra: A háztartások által vásárolt villamos energia átlagárának alakulása néhány uniós országban (1994-

2005) 

 

29. ábra: Az ipar villamosenergia-átlagárainak alakulása néhány uniós országban (1994-2005) 

(Saját szerkesztés az IEA/OECD Energy Prices & Taxes Quarterly Statistic adataiból,2006) 

17. táblázat: A háztartási villamosenergia-árak közötti kapcsolatok szorossága egyes európai uniós 

tagállamokban (1994-2005) 

 

18. táblázat: Az ipari villamosenergia-árak közötti kapcsolatok szorossága egyes európai uniós tagállamokban 

(1994-2005) 
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44. Kérdések 

4.1. Milyen fontosabb változásokat tapasztalunk az utóbbi években a magyar villamosenergia-ipar piacán? 

4.2. Miért a magyar villamosenergia-ár az egyik legdrágább Európában? 

XI. LECKE: Civil vélemények AZ energiagazdaságról 

45. Célkitűzés 

Az Európai Unióban, így hazánkban is egyre fontosabb az állampolgárok, a magán- a civil és a közszféra 

képviselőinek véleményeinek figyelembe vétele a természeti erőforrások hasznosítása területén, így 

munkánkban törekszünk a gyakorlati életben is hasznosítható ismereteket alkotni. A fejezet célja, hogy 

magyarországi civil szervezet energiagazdaságról alkotott véleményét ismertessük. 

46. Tartalom 

A nyilvánosság, demokrácia alapelv 

Civil empirikus vizsgálat célja és mintája 

Civil szervezetek lehetőségei és aktivitásuk 

Energiahordozók és erőművek preferálása 

Telepítő-tényezők, alapelvek fontossága 

Konkrét, egyedi vizsgálatok 

47. A tananyag kifejtése 

47.1. A nyilvánosság, demokrácia alapelv 

Az energiapolitikai koncepció megfogalmazza a nyilvánosság szerepének növelését, valamint a fontosabb 

energetikai döntéseknél a társadalmi környezet véleményének figyelembe vételét. Az erőmű létesítési folyamat 

demokratizmusának és a környezetvédelmi szempontoknak figyelembevételével a rendeletek megjelenése óta az 
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erőművek létesítése már közösségtájékoztatási-közmeghallgatási folyamat keretében indul meg. Az ország 

lakosságának véleményét legtöbb esetben az áramszolgáltatás esetében kérdezik meg, ahol a villamosenergia-

ellátás megbízhatóságát, minőségét és költségeit tárják fel. 

Az MVM Rt. megbízásából is több esetben készül kérdőíves felmérés. A vállalat PR irodája folyamatosan 

országos felmérést végez az MVM Rt., valamint a magyar villamosenergia-ipar megítéléséről. A lakosság 

véleményét kérik többek között az áram áráról, az új erőművek létesítéséről, az erőműtípusok elfogadottságáról, 

az atomerőművel kapcsolatos beállítódásokról, valamint a „zöld tarifa” iránti készségről. A felmérések szerint a 

megújuló energiaforrásokkal kapcsolatosan meglehetősen illúziókban él a lakosság, mivel komoly részarányban 

választják villamosenergia-termelésre. Ezen jelenség is erősíti a hagyományos – fosszilis tüzelésű – 

energiatermelésbe vetett hit megingását, és az új technológiák iránti bizalmat (Tringer Á. 1998). 

Az Anova Bt. 2000 decemberétől 2001 januárjáig 800 fős mintával közvélemény-kutatást végzett a következő 

témakörökben: Mit tudnak a megkérdezettek az MVM Rt.-ről és annak főbb tevékenységeiről; Milyen 

információkkal rendelkezik a lakosság az energiafelhasználásról, az energia-előállításról, különös tekintettel 

annak környezetvédelmi vonatkozásaira; Kiket tartanak elsősorban felelősnek a környezet állapotáért, melyek a 

környezetre és a lakosság egészségére leginkább káros hatások; Mit tesz a lakosság környezete megóvásáért. Az 

MVM Rt. jelentését a megkérdezettek 23 %-a tudta pontosan megmondani, s többségük szerint a 

villamosenergia-termeléshez kapcsolódik leginkább környezetszennyezés. Legjobban környezetszennyezőnek 

az atomenergiát tekintik (3,03 helyezési pont), ezt a szén (2,88) és a földgáz (2,43) követi, míg leginkább 

környezetbarátnak a vízenergiát tekintik (1,63). A válaszadók szerint a közbiztonság, a környezetvédelem, az 

egészségügy és az oktatás területei közül a környezetvédelem a legkevésbé fontos, amely nem véletlen, hiszen a 

megkérdezettek 43 %-a semmit sem tesz környezete megóvásáért, s kétharmaduk nem tudja, mennyibe kerül 

egy kWh áram (Bíró Gy. 2001). 

Napjainkban egyre jelentősebb szerepet játszanak a civil szervezetek kezdeményezései, így véleményükre egyre 

nagyobb figyelem irányul. Mindezek mellett a felmérések, kérdések bizonyos mértékben segítik a lakosság 

környezettudatának kialakítását is. 

47.2. Civil empirikus vizsgálat célja és mintája 

Fő célunk, hogy Magyarországon (főleg a Dunán innen) a civil szektor minél több tagját megkérdezzük több, az 

energiaiparral kapcsolatos témakörben, így a kapott eredmények a későbbi döntéseknél felhasználhatóvá 

válhatnak. A kérdőív főbb tartalmi egységei és részcélkitűzései a következők: 

1. Mennyire vannak tisztában a civil szervezetek az energiapolitikai koncepcióban megfogalmazott 

véleményformáló lehetőségeikkel és milyen aktivitás várható tőlük? 

2. Mely típusú energiahordozókat és erőműveket részesítenek előnyben? 

3. Az energiapolitikai koncepcióban megfogalmazott alapelvek között milyen fontossági sorrendet állítanak, és 

ez mennyire tükrözi a szakirodalomban megfogalmazott törvényszerűségeket? 

4. Az energiapolitika három fő alapelvét vizsgálva milyen sorrend alakítható ki különböző erőműtípusok 

között? 

5. Egyes erőművek és erőműtípusok esetében milyen konkrét véleménnyel rendelkeznek? 

A kérdések összeállításakor cél volt a túlzott szakmaiság mellőzése, az egyszerű fogalmazás, az érthetőség. A 

minta két kutatás eredményéből adódik: 

2006 decemberében 181 kérdőívet dolgozhattunk fel heves megyei civil szervezetek válaszaiból. 

2010 márciusában 224 kérdőív került feldolgozásra főleg Békés (45 db), Borsod-Abaúj Zemplén (40 db), 

Csongrád (20 db), Jász-Nagykun-Szolnok (32 db) és Nógrád (40 db) megyékben, amelyeket a Megújulunk és 

Fejlesztünk Civil Hálózat segítségével elemeztünk. 

47.3. Civil szervezetek lehetőségei és aktivitásuk (1. kérdéskör) 
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Az energiapolitikai koncepciót a válaszadók többsége még nem olvasta, de nagyobb részük már hallott róla (30. 

ábra). A koncepciót ismerők főleg megyeszékhelyen tevékenykednek, valamint az idősebb korosztály 

képviselői. 

 

30. ábra A megkérdezettek válaszai az „Ismeri e Magyarország energiapolitikai koncepciójának tartalmát?” 

kérdésre 

A szervezetek közel fele nem tud arról, hogy fontosabb energiapolitikai döntéseknél a véleményüket figyelembe 

veszik (31. ábra). Örömteli, hogy már harminc egyesület foglalt állást energetikai kérdésekben, ezek közül a 

válaszadó személyek az esetek döntő többségében 50 év felettiek. Ha településük közelében erőmű épülne, 

akkor a megkérdezettek 75 %-a véleményének adna hangot (32. ábra). 

 

31. ábra A megkérdezettek válaszai a „Hallott e róla, hogy a társadalom képviselőinek, így a civil 

szervezeteknek véleményét is figyelembe veszik a fontosabb energetikai döntéseknél?” kérdésre 

Az adott kérdéscsoport eredményeit összegezve megállapíthatjuk, hogy a válaszadók nagyobb része nincs 

tisztában a koncepció adta lehetőségekkel és a véleményformáló jogával, viszont a döntésekhez álláspontjaikkal 

aktívan hozzájárulnának. 
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47.4. Energiahordozók és erőművek preferálása (2. kérdéskör) 

A 33. ábrán látható, hogy a konkrétan válaszolók körében a megújuló energiaforrások 94 %-os prioritást 

élveznek a meg nem újulókkal ellenben, azaz a hagyományos energiatermelés teret veszít a környezetbarát, új 

technológiákkal szemben, sőt jelentős mértékben elutasítják a jelenleg használatos energiaforrásokat. 

 

32. ábra A megkérdezettek válaszai a „Ha településük közelében erőmű épülne, véleményt formálna e 

szervezetük?” kérdésre 

 

33. ábra A megkérdezettek válaszai a „Véleménye szerint Magyarországnak mely típusú energiahordozókra 

kellene erőműveket telepítenie?” kérdésre 

A leginkább kedvelt meg nem újuló energiahordozót felhasználó erőmű (földgáz) jelentős lemaradásban van a 

leginkább elutasított megújulóval (biomassza) szemben (19. táblázat). Legjobban elfogadott a napenergia 

hasznosítása, amelyet kis lemaradással követ a szélenergia. Meglehetősen és meglepően magas az atomerőmű 

elutasítási szintje, amely után a lignit-tüzelésű erőmű kerül sorra. Érdekes, hogy Magyarország villamosenergia-

termelésének majdnem fele ebből a két típusú erőműből származik. 

19. táblázat „Ha települése közelében erőmű épülne, mennyire látná szívesen a következőket? Kérem 

osztályozzon 1-től 5-ig! 
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(1: legkevésbé; 5: leginkább)” kérdésre adott válaszok 
 

  1 2 3 4 5 összesen átlag helyezés 

A, Lignit-

tüzelésű 

erőmű: 

172 90 105 22 11 400 2,01 9. 

B, Feketeszén-

tüzelésű 

erőmű: 

158 105 100 33 3 399 2,02 8. 

C, Földgáz-

tüzelésű 

erőmű: 

190 61 80 61 8 400 2,47 6. 

D, Kőolaj-

tüzelésű 

erőmű: 

135 136 89 30 7 397 2,04 7. 

E, 

Atomerőmű: 
228 80 39 38 14 399 1,75 10. 

F, Napenergia 

hasznosítása: 
11 8 15 90 274 398 4,56 1. 

G, Szélerőmű: 5 16 39 79 260 399 4,47 2. 

H, Vízerőmű: 19 35 89 98 157 398 3,86 4. 

I, Biomassza 

(pl. fa): 
31 45 135 105 78 394 3,38 5. 

J, 

Geotermikus 

energia: 

13 19 68 114 185 399 4,14 3. 

47.4.1. Telepítő-tényezők, alapelvek fontossága (3-4. kérdéskör) 

Az előző vizsgálatokból is adódik, hogy a telepítő-tényezők esetében a környezetvédelem kerül az első helyre, 

megelőzve a megújuló energiahordozók hasznosítását (20. táblázat). Meglepő, hogy az utóbbi megelőzi az 

ellátásbiztonságot, amely a harmadik helyre került. Szintén érdekes, hogy a magyar tulajdon előkelőbb helyen 

szerepel, mint a termelt villamos energia ára. A hazai energiahordozó használata az utolsó előtti, a válaszadók 

inkább a megújulót részesítik előnyben a hazaival szemben, igaz a megújuló energiaforrás szinte teljes 

mértékben hazainak tekinthető. A legutolsó helyre nagy lemaradással a befektetés megtérülésének ideje kerül, 

amely csak a beruházók számára tűnik fontosnak. 

20. táblázat „Véleménye szerint erőmű építése esetén a következő szempontokat milyen mértékben kellene 

figyelembe venni? Kérem osztályozzon 1-től 5-ig! (1: legkevésbé; 5: leginkább)” kérdésre adott válaszok 

(összesen 35 hiányos válasz) 
 

  1 2 3 4 5 összesen átlag helyezés 

A, Ellátásbiztonság 

(tartós működés + 

2 15 29 152 203 401 4,37 3. 
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rendelkezésre állás): 

B, Megújuló 

energiahordozó 

használata: 

5 8 29 132 227 401 4,42 2. 

C, Hazai 

energiahordozó 

használata: 

6 17 120 165 91 399 3,91 9. 

D, Hatásfok: 5 9 68 171 144 397 4,16 5. 

E, A termelt villamos 

energia ára: 
6 12 64 156 158 396 4,16 6. 

F, A befektetés 

megtérülésének ideje: 
18 48 132 121 83 402 3,53 10. 

G, 

Környezetvédelem: 
2 17 31 59 293 402 4,62 1. 

H, Magyar tulajdon: 18 29 49 79 227 402 4,17 4. 

I, Foglalkoztatás 

javítása: 
11 20 59 142 165 397 4,10 7. 

J, A helyi társadalom 

véleménye: 
17 15 76 143 141 392 3,99 8. 

Megállapítható, hogy a három legfontosabb energiapolitikai alapelv közül a környezetvédelem, ellátásbiztonság, 

versenyképesség sorrend alakult ki. 

Az ellátásbiztonság szempontjából a vízerőmű került az első helyre, amely a megújuló energiaforrások esetében 

indokoltnak tűnik. Ugyanakkor meglepő a szélerőművek második helyezése, amelyeknek legnagyobb 

hátrányuk, hogy kiszámíthatatlan a működésük, azaz a rendelkezésre állásuk bizonytalan és nem számíthatunk 

folyamatos működésükre. 

Legrosszabb pozícióban a lignites erőmű és az atomerőmű található, melyeknek talán legnagyobb előnyük az 

ellátásbiztonságnak való kiváló megfelelés. A civil szervezetek képviselői tehát túlzottan is megújuló-pártiak és 

valószínűsíthető, hogy az ellátásbiztonság fogalmával sincsenek teljesen tisztában. 

A versenyképesség vizsgálatához a legcélszerűbb kérdésnek az erőművek áramtermelési költségének vizsgálata 

tűnt. A válaszok alapján arra következtethetünk, hogy a válaszadók az erőművek működési költségét helyezték 

előtérbe, így a víz- és szélerőművek kerültek az első helyre. Ha az erőművek által termelt villamos energia 

átvételi hatósági árára (ez az átlagember számára nehezebben „megfogható”) gondoltak volna, akkor az a 

legolcsóbban termelő atom- és lignit-tüzelésű erőműveket kellett volna jobb pozícióba helyezniük, a drágán 

termelő megújulókkal szemben. 

Leginkább környezetbarát erőmű-típusnak a szél- és vízerőműveket tekintik. Az atomenergia támogatottsága 

rossz, annak ellenére, hogy légszennyező anyagokat szinte egyáltalán nem bocsát ki. A válaszadók jelen esetben 

a radioaktív fűtőelemek tárolásának problémáját helyezhették előtérbe. 

Érdekes vizsgálatra ad lehetőséget a környezetvédelemmel is foglalkozó szervezetek véleményeinek 

összehasonlítása az összes megkérdezett állásfoglalásaival. A vizsgált öt energiahordozó közül három esetében 

(szél-, víz-, lignites erőmű) hasonló álláspont határozható meg, azonban az atomerőművet a zöld szervezetek 

környezetkímélőbbnek tekintik és alacsonyabb termelési költséggel illetik, míg a biomasszát a környezetre 

veszélyesebbnek ítélik és magasabb termelési költségekkel számolnak. 
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47.5. Konkrét, egyedi vizsgálatok (5. kérdéskör) 

A szélenergia esetében a megkérdezettek 318-cal több előnyös tulajdonságot említettek, mint hátrányost. Az 

előnyök közül a környezetbarát jelleget majdnem mindenki felsorolta, míg az olcsóság is majdnem minden 

második válaszolónál szerepel. A szélerőművek valóban kis költségen üzemeltethetők és telepítésük is 

viszonylag hamar megtérül, azonban ez az állami szabályozásnak, valamint a hazai és európai uniós 

támogatásoknak nagy részben köszönhető. Mindössze nyolc fő emelte ki az állami, három pedig az európai 

uniós támogatások kedvező voltát. Meg kell említeni azon előnyös tulajdonság közül néhányat, amelyek egyszer 

szerepeltek: kis falvakat lehet ellátni vele, sokat lehet építeni, a társadalom pozitívan áll hozzá, az emberre nem 

veszélyes, kevés erdőirtást igényel, külpolitikai függetlenség, turistalátványosság, termeli az ózont. 

A szélenergia megítélése tehát összességében pozitívnak tekinthető, s a civil szervezetek képviselői egy-két 

kivételtől eltekintve pontos ismeretekkel rendelkeznek. A legnagyobb hátrányát („a bizonytalanul járó lapátok 

veszélyeztetik a teljes magyarországi, sőt a regionális áramhálózatok stabilitását”) konkrétan nem említtette 

senki, viszont a kiszámíthatatlanságát a legnagyobb hátrányának tekintették. Bős és Nagymaros ügyét mindig 

kiélezett viták kísérték, s a megkérdezettek kis többséggel az erőmű megépítését látták volna helyesebbnek. 

A Paksi Atomerőmű jövőjével kapcsolatban is megoszlóak a vélemények. Annak ellenére, hogy az 

atomerőműveket általánosságban a minta többsége nem támogatja, mégis a válaszadók több mint fele jelzi, hogy 

a jelenlegi magyar villamosenergia-rendszer működése Paks nélkül elképzelhetetlen. 

Összességében megállapítható, hogy a minta válaszai alapján Kelet-Magyarország környezettudatos civil 

szervezetekkel rendelkezik. A válaszadók a demokratikusabb eszméket képviselik a Magyarország 

energiapolitikai döntéseinél tapasztalható liberális irányvonallal szemben. 

48. Kérdések 

4.1. Mi a jelentősége a nyilvánosság, demokrácia alapelvnek? 

4.2. Milyen kérdőíves kutatások születtek a magyar villamosenergia-ipar szektorában? 

4.3. Hogyan jellemezhető a hazai civil szervezetek aktivitása? 

4.4. Mely energiahordozóknak és erőműveknek kedvező a megítélése? 

4.5. Mely telepítő-tényezőket tekintik a legfontosabbnak? 

4.6. Hogyan tekintenek a civil szervezetek képviselői a szélenergia irányába? 

XII. LECKE: A fenntarthatóSÁG és A környezetvédelem 

49. Célkitűzés 

A fejezetben első részében célunk, hogy a fenntartható fejlődés fogalmát és az alakulását jelző mutatószámokat 

(indikátorokat) bemutassuk. Ezután a hazai villamosenergia-ipar azon lépéseit ismertetjük, amelyeket a 

fenntarthatóság és a környezetvédelem érdekében tettek. Végül az energiahatékonyság és –takarékosság 

témakörét taglaljuk. 

50. Tartalom 

A  fenntartható fejlődés fogalma 

Indikátorok 

Környezetvédelem 

Energiatakarékosság és –hatékonyság 

51. A tananyag kifejtése 
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51.1. A fenntartható fejlődés fogalma 

A szociális és a környezeti problémák fontosságának, e problémák, illetve megoldási lehetőségeik és a 

gazdasági fejlődés közötti sokrétű összefüggések felismerésével egyre inkább teret nyertek azok a nézetek, 

amelyek szerint e három területet együtt kell vizsgálni, s sajátosan a környezet és fejlesztés kérdéseinek együttes 

megközelítése szükséges. 

A nyolcvanas évek elején jelent meg a "fenntarthatóság" vagy a "fenntartható fejlődés" kifejezés a nemzetközi 

szakirodalomban. Általános ismertségét Lester R. Brown a fenntartható társadalom kialakításával foglalkozó 

műve váltotta ki, amely 1981-ben jelent meg. A szerző összekapcsolta a népesség növekedését a természeti 

erőforrások hasznosításával és mindezt úgy kívánta megoldani, hogy a lehető legkisebb legyen a természeti 

környezet mennyiségi és minőségi romlása. 

1983-ban az ENSZ Közgyűlés határozata alapján megkezdte munkáját az ENSZ Környezet és Fejlődés 

Világbizottsága, amelyet Gro Harlem Brundtland norvég miniszterelnöknő vezetett. (E huszonkét tagú 

bizottságnak tagja volt Láng István akadémikus is.) A Bizottság 1987-ben ,,Közös jövőnk'' címmel kiadott 

jelentésében a gazdasági növekedés olyan új korszakának lehetőségét vázolta fel, amely a fenntartható fejlődés 

globális megvalósítására épít, megőrzi a természeti erőforrásokat, s amely megoldás lehetne a fejlődő országok 

nagy részében elhatalmasodó szegénység leküzdésére is. 

A jelentés nagyon röviden és tömören határozta meg a fenntartható fejlődés fogalmát: "a fenntartható fejlődés 

olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét 

arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket". 

A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: a szociális, a gazdasági és a környezeti pilléreken és 

mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével mérlegelni kell a különböző fejlesztési stratégiák, 

programok kidolgozása során, illetve a konkrét intézkedésekben, cselekvésekben. A fenntartható fejlődés, mint 

általános stratégiai cél "bevonult" a nemzetközi konferenciák, szervezetek dokumentumaiba és a nemzeti 

kormányok cselekvési programjaiba. 

A fenntartható fejlődés fogalmáról, lényegéről számos elemzés, vitairat látott napvilágot. Herman Daly 

megfogalmazása szerint "a fenntartható fejlődés a folytonos szociális jólét elérése, anélkül, hogy az ökológiai 

eltartó-képességet meghaladó módon növekednénk".  

A fejlődés alapvető célja tehát a szociális jólét, a méltányos életfeltételek lehetőségének biztosítása mindenki és 

egyaránt a jelenlegi és a jövőbeli nemzedékek számára, ami csak úgy lehetséges, ha közben fenntartható módon 

hasznosítjuk a természeti erőforrásokat, elkerüljük a káros hatásokat, s különösen a környezet állapotában 

bekövetkező visszafordíthatatlan változásokat. 

A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata megfogalmazásában: "A fenntarthatóság az emberiség jelen 

szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára történő 

megőrzésével egyidejűleg." (Átmenet a fenntarthatóság felé; Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata, 

Tokió, 2000). 

51.2. Indikátorok 

A fenntartható fejlődés alakulását jelző mutatók, mutatószámok (indikátorok) célja, hogy egy adott ország, 

térség, település számára egyértelműen megmutassa a fenntarthatóság felé haladás mértékét, mérje az 

eredményeket, valamint lehetővé tegye az összehasonlítást a különböző időszakok, illetve nemzetközi szinten az 

országok, térségek között. 

Az elmúlt évek során többféle mutatószám-rendszert fejlesztettek ki a világban (ENSZ, EU intézményei - 

Eurostat, EEA, OECD, egyes országok saját rendszerei). Ezek a rendszerek lehetnek számszerűsítettek, térképi 

ábrázolásúak (amelyben a hasonló jellemzőket azonos színnel jelölik), de közös tulajdonságuk, hogy sok 

elemből álló, összetett rendszerek. Létezik egy más megközelítésű mutatószám is, az ún. "ökológiai 

láblenyomat". Ez azt mutatja meg, hogy egy adott ország, település a földrajzi kiterjedése hányszorosának 

megfelelő területet vesz igénybe ahhoz, hogy szükségleteit (élelmiszer, víz, ruházkodás, energia, szállítás, 

lakóhely, alapanyagok, stb.) kielégítse, illetve "megtermelt" hulladékát elhelyezze. 

Az ENSZ fenntartható fejlődési mutatószám rendszere: A fenntartható fejlődés ENSZ programja (Agenda 21) 

40. fejezetében szól a fenntartható fejlődés mutatószámairól, mint a jobb döntésekhez és hatékonyabb 
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intézkedésekhez minden szinten biztos alapot nyújtó eszközről. Az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottsága 

indikátor-rendszerének kidolgozását 1995-ben kezdték meg több mint 30 ENSZ-, kormányközi, nem-

kormányzati szervezet közreműködésével. A nemzeti beszámolásra is alkalmas, nemzetközi egyeztetések és 

tesztelések alapján kialakított rendszerben az alap-mutatószámokat témájuk szerint négy csoportba - szociális, 

környezeti, gazdasági és intézményi - sorolták, ezeken belül altémákat különítettek el az alábbiak szerint. 

21. táblázat Szociális mutatószámok 
 

SZOCIÁLIS MUTATÓSZÁMOK   

TÉMA ALTÉMA INDIKÁTOR 

egyenlőség szegénység a szegénységi 

szint alatt élő 

népesség %-a 

jövedelmi egyenlőtlenség indexe   

munkanélküliségi ráta   

nemek közötti egyenlőség a nők és férfiak átlagos kereseti aránya 
 

egészség tápláltsági szint a gyerekek 

tápláltsági 

szintje 

halandóság 5 éves kor alatti halálozási arány 
 

születéskor várható élettartam   

szennyvíz megfelelő szennyvíz-elhelyezés 
 

ivóvíz biztonságos ivóvíz-ellátás 
 

orvosi ellátás alapfokú orvosi ellátás 
 

fertőző gyermekbetegségek elleni védőoltások   

a fogamzásgátlás elterjedtsége   

oktatás oktatási szint az általános, 

ill. 

középiskolát 

elvégzők 

aránya 

írni-olvasni tudás felnőttek írni-olvasni tudási aránya 
 

lakás lakáskörülmények egy főre jutó 

lakásterület 

biztonság bűnözés 100 ezer főre 

jutó 

regisztrált 

bűnesetek 
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száma 

népesség a népesség változása a népesség 

növekedési 

rátája 

városi népesség aránya   

Forrás: http://www.ff3.hu/indiator.html 

22. táblázat Környezeti, gazdasági és intézményi mutatószámok 
 

KÖRNYEZETI MUTATÓSZÁMOK   

TÉMA ALTÉMA INDIKÁTOR 

légkör éghajlatváltozás üvegház-hatású 

gázok kibocsátása 

ózonréteg csökkenése ózonkárosító 

anyagok 

használata 

 

levegőminőség légszennyező 

anyagok 

koncentrációja a 

városi területeken 

 

föld mezőgazdaság művelhető és 

folyamatosan 

művelt terület 

műtrágyák használata   

mezőgazdasági növényvédőszerek használata   

erdők erdőterületek 

aránya 

 

fakitermelés intenzitása   

elsivatagosodás elsivatagosodás 

által fenyegetett 

területek 

 

urbanizáció városias 

települések területe 

 

óceánok, tengerek és tenderpartok tengerparti zóna algakoncentráció 

a tengerparti 

vizekben 

tengerparti területeken élő lakosság aránya   

halászat éves zsákmány a 
 

http://www.ff3.hu/indiator.html
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főbb fajokból 

édesvíz vízmennyiség éves vízkivétel a 

felszíni és felszín 

alatti vizekből a 

rendelkezésre álló 

teljes mennyiség 

százalékában 

vízminőség biológiai oxigén 

igény a 

víztestekben 

 

koli-koncentráció a vizekben   

biológiai sokféleség ökoszisztémák a kiválasztott 

"kulcs" 

ökoszisztémák 

területe 

a védett területek aránya   

fajok a kiválasztott 

"kulcs" fajok 

gazdagsága 

 

GAZDASÁGI MUTATÓSZÁMOK   

TÉMA ALTÉMA INDIKÁTOR 

gazdasági rendszer gazdasági 

teljesítmény 
egy főre jutó GDP 

beruházások aránya a GDP-ben   

kereskedelem áruk és 

szolgáltatások 

kereskedelmi 

egyensúlya 

 

pénzügyi helyzet adósság a GNP 

arányában 

 

adott vagy kapott ODA a GNP százalékában   

fogyasztási és termelési minták anyagfelhasználás az 

anyagfelhasználás 

intenzitása 

energiafelhasználás egy főre jutó éves 

energiafogyasztás 

 

megújuló energiaforrások felhasználási aránya   

energiafelhasználási intenzitás   
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hulladéktermelés és -gazdálkodás ipari és lakossági 

szilárd hulladék 

mennyisége 

 

veszélyes hulladék   

hulladék újrahasznosítás és újrahasználat   

közlekedés egy főre jutó 

utazási távolság 

közlekedési mód 

szerint 

 

    

INTÉZMÉNYI MUTATÓSZÁMOK   

TÉMA ALTÉMA INDIKÁTOR 

intézményi keretek a fenntartható 

fejlődés stratégiai 

végrehajtása 

Nemzeti 

Fenntartható 

Fejlődési Stratégia 

nemzetközi együttműködés a ratifikált globális 

megállapodások 

végrehajtása 

 

intézményi kapacitás információhoz 

jutás 
1000 lakosra jutó 

Internet 

előfizetések 

száma 

kommunikációs infrastruktúra 1000 főre jutó fő 

telefonvonalak 

száma 

 

tudomány és technológia kutatás/fejlesztésre 

fordított összeg a 

GDP %-ában 

 

katasztrófa készültség gazdasági és 

emberi veszteség 

természeti 

katasztrófák 

következtében 

 

Forrás: http://www.ff3.hu/indiator.html 

51.3. Környezetvédelem 

A környezeti terhelés szempontjából az energiatermelés fokozott prioritású nemzetgazdasági ágazat: az 

egészség- és klímakárosító légszennyező anyagok kétharmada a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származik, 

s ezen túlmenően a vizek és a talaj állapotára, továbbá a tájra és a természeti értékekre gyakorolt kedvezőtlen 

hatása is számottevő. 

http://www.ff3.hu/indiator.html
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A légszennyező anyagok vizsgálatakor megállapíthatjuk, hogy a kén-dioxid kibocsátás esetében a legnagyobb 

szennyezők az erőművek, de több más káros anyag is nagymértékben a villamosenergia-ipar számlájára írható 

(34. ábra). 

 

34. ábra Az erőművek kibocsátásainak részaránya az országos fosszilis tüzelőanyagok eltüzeléséből származó 

kibocsátásokból 

Az erőművek légszennyezőanyag-kibocsátásának vizsgálatakor különösen a kén-dioxid esetében figyelhető meg 

nagyobb mértékű visszaesés (35. ábra). A posztszocialista időszakban legnagyobb mértékben a por imissziója 

csökkent, míg a szén-dioxid kibocsátás esetében kismértékű javulásról csak 2000-től beszélhetünk (36. ábra). 

 

35. ábra Nagy erőművek légszennyezőanyag-kibocsátásai 

(Forrás: MVM Rt. Statisztikai Közleményei, 2006) 
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36. ábra Az erőművek fosszilis tüzelőanyagok eltüzeléséből származó kibocsátásainak alakulása (1990 = 100%) 

A szennyezőanyag-kibocsátás visszaesése több tényezőnek köszönhető: 

1. Az erőmű-létesítések során a földgáz-tüzelésűek kerültek előtérbe ((Debrecen, Kispest, Tiszaújváros stb.). 

2. Retrofit (erőművi rekonstrukció) során a széntüzelésű erőművek kéntelenítőt helyeztek üzembe (Bakonyi 

Erőmű Ajkai Üzeme, Mátrai Erőmű, Oroszlányi Erőmű). 

3. Tüzelőanyag-váltás történt több erőműben, ahol a szenet a gáz és a biomassza váltotta fel (Ajkai Erőmű, 

Kazincbarcikai Erőmű, Pécsi Erőmű, Tiszapalkonyai Erőmű). 

Kedvező jelenség a nagy energetikai hatásfokú, kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésre alkalmas 

gázmotorok elterjedése. E tekintetben említést érdemel az MVM Rt. többségi tulajdonában álló MIFŰ (Miskolci 

Fűtőerőmű) Kft. (három miskolci telephelyen) és a Tatabánya Erőmű Kft. 

A meglévő rendszer modernizációjánál vagy az új fejlesztéseknél az ökológiai egyensúly biztosítása érdekében 

a környezet- és természetvédelmi költségeket a fejlesztés szerves részévé kellett tenni, valamint nemzetközi 

vállalásaink is szükségessé tették a környezetvédelmi előírások szigorítását: 

1. Helsinki Jegyzőkönyv (I. Kén-egyezmény): 1980. évi kéndioxid-kibocsátásunkat 1993-ra 30 %-kal 

csökkentettük; 

2. Szófiai Jegyzőkönyv: 1987. évi nitrogénoxid-kibocsátás 1994 év végéig nem növekedhet; 

3. Klíma Egyezmény: Országunk szén-dioxid-kibocsátása 2000-ben és az azt követő években nem haladhatja 

meg az 1985-87-es évek átlagos emisszióját; 

4. Kén-egyezmény: Az 1980. évi kéndioxid-kibocsátáshoz mérten 2000-re 45 %-kal, 2005-ig 50 %-kal, 2010-ig 

pedig 60 %-kal csökkentjük kibocsátásunkat; 

5. Kiotói Egyezmény: A 2000. évi vállaláshoz képest 2010-ig a szén-dioxid-kibocsátást további 6 %-kal 

csökkentjük; 

51.4. Energiatakarékosság és –hatékonyság 

Magyarország villamosenergia-igényessége (ezer forint GDP előállításához szükséges villamos energia) 1990 és 

1996 között stagnáló értéket mutat, ezután lineáris mérséklődés figyelhető meg (37. ábra). Az 1991. évi 

legmagasabb értékhez képest 2005-re a mutató 24,2%-ot csökken, amely a hatékonyabb villamosenergia-
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felhasználásnak köszönhető. Ebben szerepet játszik az energiaigényes kohászat szerepének visszaszorulása, a 

nagy autógyárak modern technológiája, valamint az a tény, hogy a hazai feldolgozóiparban jóval az EU-átlag 

fölött reprezentáltak a high-tech iparágak, amelyeknek fajlagos villamosenergia-igénye töredéke az ipari 

átlagnak. 

Az 1996-2005-ös időszakban az ország teljes villamosenergia-felhasználása 13,1%-kal nőtt, miközben a 

gazdasági teljesítőképességet tükröző GDP-mutató 44,4%-kal bővült. Ennek megfelelően az adott tíz 

esztendőben 1%-os GDP-növekedéshez Magyarországon csupán 0,3%-os villamosenergia-igénynövekedés 

párosult, amely nemzetközi összevetésben is jó eredmény. Ezt egyrészt a magas energiaárak, másrészt az 

általános modernizáció motiválták. Emellett azonban az egyes termékek és tevékenységi körök fajlagos 

villamosenergia-szükséglete még mindig másfélszerese az EU átlagának. 

 

37. ábra Az energia- és a villamosenergia-igényesség alakulása Magyarországon 

Magyarország energiaigényessége (egységnyi GDP előállításához mennyi primer energia felhasználása 

szükséges) 1990 és 1996 között hektikusan változik (az érték azért magas, mert a GDP 1993-ig nagy mértékű 

visszaesést mutat), majd ezután lineárisan mérséklődik. 1992-től az energiaigényesség évről-évre körülbelül 

10%-kal mérséklődik, amely az alkalmazott technológiák energetikai hatásfok-javulásának köszönhető (38. 

ábra). 

Az energiahatékonyság szempontjából Magyarország csupán az Európai Unió átlagos szintjének felét éri el, 

Dániával összehasonlítva ugyanakkor hatszoros a különbség. A kedvezőtlen értéket nem a magas 

energiapazarlás adja, hanem a GDP alacsony értéke. 

Az energiahatékonyság terén való felzárkózásra lehetőséget biztosít az energiatakarékoskodás is, ahol az állami 

szerepvállalásnak, segítségnyújtásnak fontos szerepe van. 

A magyar gazdaságban a termelőtechnológiák korszerűsítésével, az energiatermelő- és fogyasztó berendezések 

hatásfokának növelésével, a megújuló energiaforrások használatának bővítésével, valamint az épületek és 

berendezések szigetelésének javításával a jelenlegi energiafelhasználás akár 20-30 százalékát is meg lehet 

takarítani. 
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38. ábra A GDP, az energia- és a villamosenergia-igényesség változásai Magyarországon 

Energiatakarékossági célokra volt igénybe vehető a "Német Szénsegély Hitelkonstrukció", amely neve 1996. 

február 1-jén "Energiatakarékossági Hitel Alap"-ra változott, s ebből 6,5 milliárd forint értékű beruházás 

valósult meg, amely évente olajegyenértékben százezer tonna megtakarításnak felel meg. Eredményesen zárult 

le az 1997. évi Energiatakarékossági Hitel Program, amelyben 800 millió forintos keretösszegű hitelt vehettek 

fel az önkormányzatok, s kormányhatározat alapján a program 1998-ban egymilliárd forintos hitelkerettel 

folytatódott (Szerdahelyi Gy. 1998). További energiatakarékossági célú hitellehetőséget nyújtott a 30 millió 

márkás "Panel Hitel" (lakótelepi panel- és egyéb iparosított technológiával készült épületek energiatakarékos 

felújítására). 

Az irányelv végrehajtása érdekében további jelentős határozatok születtek: 1995-ben megalkották "Az Országos 

Energiatakarékossági, illetve Energiahatékonyság Növekedést Elősegítő Cselekvési Programot", 1999-ben 

elfogadták a 2010-ig szóló energiatakarékossági és energiahatékonyság-növelési stratégiát és a megvalósulást 

segítő komplex Cselekvési Programot. A Program főbb célkitűzései, hogy 2010-ig: 

1. A GDP mintegy 5%-os évi átlagos növekedési üteme mellett az energiafelhasználás ne haladja meg az 

1,5%/év-es növekedést. Ehhez az energiaigényességnek évi 3,5%-kal kell mérséklődnie. 

2. A részben államilag támogatott energia-megtakarítási tevékenységek révén 2010-re kb. 75PJ/év hőértékű 

energiahordozó megtakarítása, illetve hazai megújuló energiahordozókkal történő kiváltása szükséges. E 

megtakarítások révén a kéndioxid kibocsátás 50 kt/év, a széndioxid kibocsátás pedig 5Mt/év mértékben 

mérséklődik. 

55. Kérdések 

4.1. Hogyan határozná meg röviden a fenntartható fejlődés fogalmát? 

4.2. Mely mutatókat tekinti a fenntartható fejlődés legfontosabb indikátorainak? 
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4.3. Milyen lépéseket és vállalásokat tesz Magyarország a környezet védelme érdekében? 

4.4. Hogyan lehet az energiahatékonyságot növelni? 


