
Abstract

Policy support for renewable energy has increased
considerably over the past decade. Two drivers underpin
this trend: first, the effort to constrain growth in
greenhouse-gas emissions and, second, concerns to diversify
the supply mix (promoted particularly by high oil prices,
especially in 2005-2008). To address these concerns, more
and more governments are adopting targets and taking
measures to increase the share of renewables in the energy
mix. Worldwide, traditionalandmodernrenewables together
supplied 27% of total demand for heat, or 1 059 Mtoe, in
2008. This increases to nearly 1 400 Mtoe (1 Mtoe = 42 PJ)
in 2035 in the New Policies Scenario, meeting 29% of total
demand for heat. The share of modern renewables in total
renewables for heat grows from 29% to 48%. This paper
is a comparison analysis of the global and the Hungarian
renewable energy trends.
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Absztrakt

A megújuló energiák politikai támogatottsága – soha nem
látott – jelentõs mértékben növekedett világszerte. Ezt a tren-
det alátámasztja az üvegházhatású gázok kibocsátásnak kor-
látozása, és az energiaellátás diverzifikálása is (2005-2008
közötti magas olajárak). Egyre több és több kormány próbálja
megoldani ezeket a problémákat, a megújuló energia-felhasz-
nálás részarányának növelésével. Ennek köszönhetõen világ-
szerte 27%-ot képviselt a hagyományos és modern megújuló
energia a fûtési energiafelhasználásban 2008-ban (44,5 EJ,
1 EJ = 1018 J). Ez az érték a fûtési célú energiafelhasználásban
2035-re 58,8 EJ-ra emelkedhet . A modern megújuló energia-
források részaránya 29%-ról 48%-ra emelkedhet az összes
megújuló energia felhasználásának területén. (Hagyományos
megújuló – a hagyományos biomassza – képviseli a maradé-
kot, amely a vidéki fûtési, fõzési technológiákat foglalja ma-
gában.) Ez a cikk a jelenlegi és a várható jövõbeli megújuló
energiák szerepét mutatja be a világban és hazánkban.

Kulcsszavak: megújuló energia, energiapolitika, megújuló
energia trendek, energia hatékonyság

Bevezetés – Népesség és primer energia
felhasználás

A népesség mérete, növekedése fontos indikátor az energia-
felhasználás összegének és típusának elemzésekor. A Föld
népessége évente átlagosan körülbelül 0,9%-kal növekszik
folyamatosan és 2008-ban 6,7 milliárd volt. Ezt az ütemet
szem elõtt tartva 2035-re 8,5 milliárd lesz (A népességnöve-
kedési adatok az ENSZ 2009-es elõrejelzésein alapulnak). Ez
persze egy évenkénti átlagérték. A népesség növekedése fo-
lyamatosan lassul. 2008 és 2020 között évente átlagban így is
1,1%-os növekedés várható, míg 2020 és 2035 között csak
0,7%. Figyelembe véve, hogy 1980 és 2008 között évi 1,5%-
ot növekedett a népesség átlagban évente.

A globális népesség növekedése túlnyomórészt az OECD-n
kívüli országokban jelentkezik majd, várhatóan fõként Ázsiá-
ban és Afrikában (1. ábra). Az OECD-n kívüli országok
népessége a 2008-as 5,5 milliárdról, 7,2 milliárdra emelkedik
majd 2035-re. Az átlagnövekedés itt 1% lesz évente, amellyel
a világ népességének 85%-át fogják adni 2035-ben, a 2008-as
82%-hoz képest. Az egyetlen jelentõs OECD-n kívüli ország,
ahol csökken a népesség, Oroszország lesz, itt a 2008-as
142 millióról 126 millióra csökken 2035-re. Afrika mutatja a
leggyorsabb évenkénti növekedést 1,9%-kal 2008-2035 kö-
zött. Az OECD-n kívüli Ázsia 3,5 milliárdról 4,3 milliárd-ra
növekedik.

India 2035-re átveszi Kína jelenlegi vezetõ szerepét, és
1,47 milliárd lakosával a legnagyobb népességû országgá
válik majd. Az OECD országok 0,4%-os növekedést produ-
kálnak 2008 és 2035 között. A legjellemzõbben Észak-Ame-
rikában, míg Európában mérsékelten nõ, az OECD csendes-
óceáni régiójában pedig kismértékû népességcsökkenés fog
bekövetkezni [1].

Ezzel szemben az egy fõre esõ primerenergia-igény régión-
ként a 2008-as világátlaghoz viszonyítva a következõ oldalon
látható 2. ábra szerint változik, az egy fõre esõ energiafüggõ
CO2-kibocsátás pedig a 3. ábrának megfelelõen.
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1. ábra. A világ népessége régiónként [1]
Források: UNPD és Világbanki adatok, valamint IEA elemzés.
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Megújuló és nukleáris? Megújuló vagy
nukleáris?

A nukleáris energia szerepének jövõbeli megítélése az egyik
legmegosztóbb szakmai, politikai és környezetvédelmi kérdés
jelenkorunk energetikájában. Állásfoglalás nélkül nehéz be-
mutatni a helyzet összetettségét, de az egyértelmûen megálla-
pítható, hogy a japán katasztrófa jelentõs hatással lesz a jövõ-
beli (megújuló) energiatrendekre. A következõ két bekezdés-
ben (Fukushima elõtt, Fukushima után) kísérletet teszünk arra,
hogy bemutassuk (feltételes módban) a vélemények skálájának
végpontjait, a fukushimai katasztrófa tükrében.

Fukushima elõtt

A japán katasztrófáig az alacsony emissziós technológiák
jelentõs jövõbeli növekedése volt prognosztizálható. A meg-
újuló és nukleáris energiák térnyerése együttesen 2035-re
várhatóan 46% lett volna a teljes áramtermelésben, a mai
33%-hoz képest (4. ábra). Ezt az értéket tekintve az OECD
országok (Organisation for Economic Co-operation and
Development, Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési
Szervezet) mutathatják a legnagyobb fejlõdést, ami 2035-re
akár 56% is lehet. Az OECD-n kívüli országok is az alacsony
emissziós technológiák irányába fejlõdnek, bár kisebb inten-
zitással, ami a kevésbé erõteljes környezetvédelmi- és energia-
politikájukkal magyarázható. Ezekben az országokban 39%-
ra nõhet ezeknek a technológiáknak a részaránya 2035-re.

Abszolút értelemben véve, Kína mutatja a legnagyobb növe-
kedést ezen a téren mind a megújulók, mind a nukleáris techno-
lógiák felhasználása terén is. Elõbbi majdnem 2000 TWh, míg
utóbbi körülbelül 830 TWh [1].

Az Amerikai Egyesült Államok élen jár a nukleáris tech-
nológia fejlesztésében, és továbbra is abszolút értékben uralja
ezt a piacot. Az áramtermelése körülbelül 100 GW meglévõ,
beépített teljesítménnyel rendelkezik, melyet 104 reaktorral
állítanak elõ. Japán, Oroszország, Kína, India és az Európai
Unió is (különösen Franciaország) rendelkezik jelentõs kapa-
citással (5. ábra). Persze az alábbi ábrával meghatározhatjuk
az adott ország relatív nukleáris energiafüggõségét is. Ilyen
tekintetben Franciaország a leginkább atomenergia-függõ,
hiszen áramtermelésének közel 80%-át adja ez az ágazat.
Japán energiastruktúrájának egyharmada, míg az Egyesült
Államokénak 20%-a nukleáris eredetû [5].
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3. ábra. Egy fõre esõ energiafüggõ CO2-kibocsátás a
2008-as világátlaghoz viszonyítva [1]
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4. ábra. Meglévõ és várható nukleáris és megújuló ener-
gia részarányok a teljes áramtermelésben régiónként [1]
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5. ábra. Beépített és tervezett nukleáris teljesítmények
világszerte (GWe) [5]
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Fukushima után

Amint azt a fejezet bevezetésében említettük, Fukushima tük-
rében sok kérdés merült fel a nukleáris energetika jövõjét ille-
tõen. Vajon a jövõben is jelentõs részét adja a globális ener-
giastruktúrának az atomenergia? Illetve milyen hosszú távú
hatásai lehetnek a katasztrófának világszerte?
Néhány idézet:
„Németország 2022-ig leállítja az összes atomreaktorát,

egyeztek meg Angela Merkel kancellár koalíciós kormányá-

nak pártjai 2011. május 30-án. Ezzel a drasztikus politikai

fordulattal reagálva a Fukushimában történetekre. A három

legújabb nukleáris erõmû 2022-ben kerül leállításra. A dön-

tés végleges, és nem lesz mód a döntés felülvizsgálatára.”
(Norbert Rottgen környezetvédelmi miniszter, Németország,
2011. május 30.)

„A kormány alapvetõ álláspontja, hogy csökkenteni kell az

ország nukleáris energiafüggõségét, és ki kell alakítani a

lehetõ legjobb energiastruktúrát.”
(Yoshio Hachiro kereskedelmi és ipari miniszter, Dow Jones,
Tokyo, Japan, 2011. szeptember 2.)

„A visegrádi országok – Magyarország, Szlovákia, Csehor-

szág és Lengyelország – államfõinek huszadik, jubileumi

csúcstalálkozóján a résztvevõk arra a megállapításra jutot-

tak, hogy a térségben az atomenergia békés felhasználásának

egyelõre nincs alternatívája.”
(Schmitt Pál köztársasági elnök, Magyarország, 2011. októ-
ber 8.)

Széles skálán változik tehát a nukleáris energia megítélése vi-
lágszerte. Tény, hogy minden energiapolitikai intézkedéscso-
mag hosszú átfutási idõt igényel, így a jövõben középtávon
mindenképpen jelentõs szerep jut az atomenergiának is.

Megújulók világszerte

A világ energia-fogyasztásának éves változása a 2009-es vál-
ságév után – ami általános visszaesést hozott világszerte –
helyreállt, és 2010-ben már újra 5,4%-os növekedést hozott,
ami jóval meghaladja a történelmi átlagot. A megújuló ener-
giák, amelyek még 2009-ben sem mutattak visszaesést, a
2010-es évben is jelentõs növekedést mutattak.

2009-ben a megújuló energiák a teljes végsõenergia felhasz-
nálás 16%-t tették ki – amely tartalmazza a biomassza, víz,
szél, nap, geotermikus energiákat is (6. ábra). A hagyomá-
nyos biomassza, amelynek elsõdleges felhasználása a vidéki
térségek fûtése (fûtés + sütés), körülbelül 10%-át adja a teljes
energiafelhasználásnak. A vízenergia 3,4%-os értéke mérsé-
kelt növekedést mutat a korábbi évekhez képest. Míg az ösz-
szes többi megújuló 2,8%-ot képvisel, és robbanásszerûen
növekszik a fejlett és fejlõdõ országokban egyaránt [2].

A fosszilis energiahordozók továbbra is jelentõs rész-
arányt képviselnek majd 2035-ben is, csakúgy, mint manap-
ság. A 2008-as közel 80%-os értékhez képest, azonban min-
den szcenárióban csökken jelentõségük, mérsékelt léptékben.
A szcenáriók közötti eltérések a környezetvédelmi és ener-
giabiztonsági politikák közötti differenciákat jelképezik. A
megújuló és nukleáris energia részaránya ennek megfelelõen
magasabb a 450 szcenárióban, és alacsonyabb a „Jelenlegi
politikák” szcenáriójában.

Megújulók az EU-ban és Magyarországon

A megújuló energiák kulcsszerepet játszanak az üvegházha-
tású gázok elleni küzdelemben, növelik az energiabiztonsá-
got és a fenntarthatóságot. Ez az oka, hogy az Európai Unió
kötelezõ nemzeti célként 20%-os megújuló részarányt írt elõ
2020-ra.

Magyarországon tíz év alatt több mint kétszeresére nõtt a
megújuló energia részesedése az áramellátásban, de még nem

éri el az uniós átlagot, derül ki
az Európai Unió statisztikai hi-
vatala, az Eustat hétfõn ismerte-
tett adataiból. 2009-ben a meg-
újuló energia (vagyis a nap-,
szél- és vízenergia, valamint a
biomassza) részesedése 7,3 szá-
zalékra emelkedett a teljes fel-
használáson belül az 1999. évi
3,3 százalékról, áll az összeállí-
tásban. Viszont az EU huszon-
hét tagországában átlagosan 5,4
százalékról 9,0 százalékra nõtt
a megújuló energia részesedése
[6].
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2009 [2]
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Az összképhez tartozik, hogy a megújuló energiaforrások közül
itthon (és a világban), elsõsorban a biomassza felhasználásának
van vezetõ szerepe, míg a napenergia aránya mérsékelt. Ezzel
együtt a visegrádi négyek közül hazánkban a legmagasabb a
megújuló forrásból származó áramellátás aránya: Csehor-
szágban a villany 5,7 százaléka, Lengyelországban 6,6 száza-
léka, Szlovákiában 7,2 százaléka származik víz-, szél- vagy
naperõmûvekbõl. A huszonhét tagország közül Lettország áll
az élen, itt a teljes villamosenergia-ellátás 36,2 százaléka
származott megújuló forrásból 2009-ben, a második Svédor-
szág 34,4 százalékkal, a harmadik Ausztria 27,3 százalékkal.

Az áramtermelésben a fûtõanyagok közül még mindig a
kõolaj vezet, bár aránya csökkent, 39-rõl 37 százalékra. A föld-
gáz részesedése 22 százalékról 24 százalékra nõtt tíz év alatt,
a nukleáris energiáé 14 százalékkal stabil maradt, a szilárd
tüzelõanyagoké pedig 18 százalékról 16 százalékra csökkent.

Ellátásbiztonság. Magyarország energiahordozó import-
függõsége rendkívül magas, a belföldi felhasználás kõolaj-
szükségletének 80 százalékát, a földgázfogyasztás több
mint 83 százalékát – elsõsorban a volt FÁK országokból
származó – importból fedezi (a hazai szénhidrogénkészlet
korlátozottsága miatt az import részaránya tovább nõhet). A
megújuló energiaforrások alkalmazásával az importfüggõség
csökkenthetõ, mivel a megújuló energiaforrások alkalmazása
belföldi forrásokból tervezett [3].

Az ellátásbiztonság növelésének leghatékonyabb és leg-
eredményesebb, rövidtávon is megvalósítható módja a fo-
gyasztás csökkentése energiatakarékosság és az energiahaté-
konyság javításán keresztül. A cél az, hogy a 2010-es 1085 PJ
hazai primer energia felhasználás legfeljebb 6 százalékkal
növekedjen 2030-ig, azaz ne haladja meg az 1150 PJ értéket,
vagyis a gazdasági válság elõtti évekre jellemzõ értéket.
Mindez a fosszilis energiahordozók felhasználásának és CO2-
kibocsátásának a csökkenése mellett fog megvalósulni.

Az 1150 PJ energiafogyasztási szint elérésével a gazdaság
energiaintenzitása a mai – európai összehasonlításban – ma-
gas szintrõl jelentõsen csökken, mivel a nemzeti össztermék
növekedéséhez egy közel stagnáló energiafogyasztás társul.
Ennek eredményeként csökkenhet az ország fosszilis import-
függése és kiszolgáltatottsága, valamint mérséklõdhet a hazai
energiaárak ingadozása is [3].

Az energiahatékonyság javításának kiemelt részét képezik
az épületenergetikai fejlesztések. Ma a Magyarországon fel-
használt összes energia 40 százalékát épületeinkben használ-
juk el, amelynek mintegy kétharmada a fûtés és hûtés szám-
lájára írható. A megközelítõleg 4,3 millió lakást kitevõ állo-
mány körülbelül 70 százaléka nem felel meg a korszerû funk-
cionális mûszaki, illetve hõtechnikai követelményeknek, az
arány a középületek esetében is hasonló [3].

Ezért a meglévõ épületállomány – különös tekintettel a
középületekre – felújítása prioritás. Az Energiastratégia célja
az épületállomány fûtési energiaigényének 30 százalékkal
való csökkentése 2030-ra az Európai Uniós irányelvekkel
összhangban lévõ épületenergetikai programok segítségével.
Emellett az energiahatékonyság javításában kiemelt szerepet
játszik a villamos energiatermelés és elosztás fejlesztése,
valamint az ipari folyamatok és a közlekedés energiaigényé-
nek mérséklése is.

Környezeti fenntarthatóság, klímavédelem. A megújuló
energiaforrások alkalmazása hozzájárul a CO2-kibocsátás
csökkentéséhez. A konkrét alkalmazások megválasztása so-
rán a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontok ki-
emelt prioritást élveznek. A környezetvédelmi és természet-
védelmi szempontok érvényesítésének fontos eszköze e
szempontok feltételként való megjelenítése az intézkedé-
sekben, különös tekintettel a támogatási programok kialakí-
tására.

Összefoglalás

A magyar megújulóenergia-politika legfontosabb stratégiai
célja és kihívása, hogy együttesen valósítsa meg a versenyké-
pességet, fenntarthatóságot és környezetvédelmet, mint kö-
zös nemzeti gazdasági célokat, hosszú távú megfontolások
szerint. Számos formája lehet ezen hármas cél elérésének,
olykor erõsíthetik, vagy akár gyengíthetik is egymást köl-
csönhatásban. Azonban minden bizonnyal a megújuló ener-
giák terjedésével mindhárom cél együttesen elérhetõ.
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