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Globális energiaigények és általános ellátásbiztonsági 
kérdések

Várható helyzet 2030-ig beavatkozás nélkül

Az OECD és a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) elemzései, becslései szerint a világ 
energiaigénye 2005 és 2030 közö� 155-160 százalékkal növekszik. Ezen belül a

 Kőolaj 145-150 százalékkal
 Földgáz 180-200 százalékkal
 Szén 140-145 százalékkal
 Megújuló energiák 155-160 százalékkal
 Nukleáris energia 105-110 százalékkal
 Vízi energia 150-160 százalékkal növekszik.

A kereslet növekedésén belül a fosszilis – károsanyag-kibocsátó – energiaforrások 
változatlanul dominálni fognak, amelyeken belül a kőolaj körülbelül harminc százalék-
kal továbbra is vezető helyet foglal el. Az igények növekedésének kétharmad részét a 
fejlődő országok (elsősorban Kína, India, Indonézia) szükségletei jelentik. Az energia-
hordozók termelésnövekedése – a világ elsődleges energiaforrásait tekintve – ugyan-
csak a fejlődő országokban fog bekövetkezni.
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A fosszilisenergia-felhasználás előre látható növekedése következtében a glo-
bális károsanyag-kibocsátás 2030-ig várhatóan 55-62 százalékkal növekedne. Az 
országcsoportok arányát tekintve a fejlődő országok károsanyag-kibocsátása már 
2020–2025 közö� meg fogja haladni az OECD-országok együ�esen kibocsáto� meny-
nyiségét.

Mindez nem nevezhető és nem fogadható el „fenntartható fejlődésnek”. Az OECD 
szerint ezen csak egy környezetvédelmileg biztonságos energiatermelési/ellátási forga-
tókönyv, illetve egy ezt megalapozó józan „energia-világpolitika” segíthet.

Az alternatív energiapolitikai változatokhoz szükséges intézkedések 
a) Az energiaintenzitás csökkentése
1970–2005 közö� az OECD-országok kőolaj-intenzitása (az egységnyi termék előállítás-
hoz átlagosan szükséges kőolajenergia-felhasználás) mintegy a felére csökkent, míg a 
fejlődő országokban körülbelül húsz százalékal növekede�. A fajlagos fosszilisenergia-
felhasználás (elsősorban kőolaj-) számíto�, várható további zsugorodása eredménye-
képpen 2020 és 2030 közö� a CO2-kibocsátás előreláthatólag 16-20 százalékkal csök-
kenne a Földön, ami elsősorban a globális felmelegedés mérséklése szempontjából 
lenne jelentős.
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*A hagyományos forgatókönyv maximális környeze�udatosságot feltételez a mai 
gazdasági-társadalmi feltételek melle�. Az alternatív forgatókönyv a jelenlegi gazda-
sági-társadalmi modell környeze�udatosabb megváltoztatását feltételezi.

b) Az alapvető technológiai változások igénye
Az energiaintenzitás mérsékelődése csak érdemi technológiaváltás esetén következhet 
be, mindenekelő� a közlekedés/szállítás, illetve az építőanyag-termelés/felhasználás 
területein. Az IEA számításai szerint 2030-ban e két nagy szektor fogja igényelni a világ 
nyersolaj-kitermelésének mintegy 80-85 százalékát. A közlekedés/szállítás egymaga 
fogja képviselni a felhasználás 60-64 százalékát. 
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A racionálisabb, korszerűbb üzemanyag-összetétel nélkülözhetetlen. A 2003. évi IEA 
miniszteri értekezleten bejelente� amerikai terv – amely szerint 2020 és 2025 közö� a 
hidrogénalapú energiagazdálkodásban döntő, pozitív á�örés fog bekövetkezni – hatá-
rozo�an ambiciózus, de több jeles szakember erős kétkedését válto�a ki.

c) A megújuló energiaforrások
Ezek az OECD-tagállamok energiamérlegében jelenleg rendkívül eltérő súllyal sze-
repelnek, de jelentőségük, jövőbeli energiaforrás-szerepük távlatai országonként, 
országcsoportonként meghatározók lesznek. A vízi energia, a szélenergia, a napener-
gia, a geometrikus energia, illetve a biológiai anyagokból (biomassza) nyert energia 
hatékony hasznosítási módjai korunk és a közeljövő nagy és sürgető feladatai közé 
tartoznak; kiemelkedő jelentőségűek a világ fenntartható fejlődése szempontjából.

d) A nukleáris opció
Széles körű nemzetközi tapasztalatok, illetve az OECD Nuclear Energy Agency (NEA) 
véleménye alapján az atomenergia jelentősége és szerepe a jövőben jelentősen felérté-
kelődik. Szakavato� energetikai elemzők többségi megítélése alapján mind gazdasági, 
mind környezetvédelmi szempontból a nukleáris erőművek tekinthetők az egyik leg-
kívánatosabb villamosenergia-termelési megoldásnak. Egyre több OECD tag- és meg-
figyelő ország vallja nyíltan ezt a nézetet, hangsúlyozva, hogy a nukleáris energiának 
döntő szerepet kell kapnia a károsanyag- (mindenekelő� a CO2-) kibocsátás radikális 
csökkentésében. E nélkül a kiotói követelmények világszintű teljesítése érdemben el-
képzelhetetlen. Ilyen értelemben foglaltak állást számos OECD-ország (Egyesült Álla-
mok, Nagy-Britannia, Franciaország, Csehország, Finnország, Magyarország stb.) ve-
zető politikusai, illetve ezt fogalmazta meg a legutóbbi Nuclear Power in the 21st Century 
miniszteri szintű párizsi  világkonferencia az atomerőművek megnövelt biztonsága és 
a nukleáris hulladék elhelyezése, illetve semlegesítése területén.

Az atomerőművek további biztonságát érintően már épülnek a korszerű, legbizton-
ságosabb harmadik generációs erőművek – a korábban atomerőmű-ellenes – Finnor-
szágban, illetve Franciaországban, és a negyedik generációs reaktorok tervezetének 
előkészítéséről is közös szándék születe� az Egyesült Államok, Kanada, Japán, Dél-
Korea, Dél-Afrika, Svájc, Franciaország és az Euratom vezető szakemberei közö�.

A nukleárishulladék-elhelyezés, illetve -semlegesítés (transzmutáció) terén is nagy 
ütemű fejlesztés folyik országonként és világszerte (Magyarországon is). Fontos, hogy 
az unióban a közelmúltban kimondo� direktíva szerint minden ország maga felelős 
nukleáris hulladékának biztonságos elhelyezéséért.
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Az energiaellátás-biztonság növelésének szükségessége 
és lehetőségei az Európai Unióban

A fenntartható energiaellátás fentiekben vázolt alapvető társadalmi és gazdasági szük-
séglete, valamint a múlt évi váratlan európai energiaellátási zavarok mia� az uniónak 
is haladéktalanul reagálnia kell a kihívásokra.

Ezek ma négy fő irányban képzelhetők el:
• új alternatív energiabeszerzési útvonalak kiépítése – beleértve az új vezetékek és 

az új cseppfolyós földgáz- (LNG-) terminálok létesítését is;
• a földgáz esetében (a kőolajtermékekhez hasonló) közös ellátásbiztonsági intéz-

kedések létrehozása, ami egyrészt a tagállamoknak kötelező biztonsági földgáz-
tartalék létrehozását, másrészt váltsághelyzet esetén nemzetközi kisegítési kötele-
ze�séget jelent;

• az energiahatékonyság növelése, különös figyelemmel a megújuló energiaforrá-
sokra;

• közös kutatás-fejlesztési programok létrehozása és azok megfelelő finanszírozá-
sának biztosítása.

Lényegében ezek fogalmazódnak meg kiszélesíte� formában az EU új energiapoliti-
kai Zöld könyvében, amely szerint a belső piac létrehozása, illetve működése keretében, 
valamint a környezet megőrzésének és javításának szükségességére tekinte�el az unió 
energiapolitikájának fő céljai:

• az energiapiac működésének biztosítása;
• az energiaellátás biztonságának garantálása az unión belül; és
• az energiahatékonyság és az energiatakarékosság, valamint az új és megújuló 

energiaforrások kifejlesztésének előmozdítása.
Az osztrák és finn uniós elnökségek által felvete� kérdések és tanácsi következtetés 

szerint Európa versenyképessége szempontjából alapvető fontosságú a versenyképes árú 
villamosenergia- és földgázellátás biztonsága. Ehhez az irányelveknek megfelelően 2007 
júliusára el kell érni a teljes piacnyitást (ez Magyarországon 2008-tól várható). A piacok 
fejlesztése a határkeresztező kereskedelem terén meglévő gyakorlati akadályok feloldá-
sát, a határkeresztező infrastruktúrákba történő beruházásokat, a szabályozó- és ver-
senyhatóságok együ�működését, és a tevékenységek tényleges szétválasztását igényli. 
Az Európai Uniónak az egységes villamosenergia- és földgázpiac létrehozása érdekében 
kiado� jogszabályai és az elnökség által felvete� kérdések további elemzéseket és annak 
alapján kiegészítő intézkedéseket igényelnek a biztonságos ellátás érdekében.

Az Európai Unió irányelvei érdemben tartalmazzák az energia (beleértve a földgáz 
és a villamos energia) szabad áramlásának előmozdításához szükséges előírásokat az 
Európai Unió belső piacán.
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A kőolaj és kőolajtermékek szabad áramlása az Európai Unióban – az unió alakulá-
sától kezdve – megoldo�. A tanács már 1968-ban irányelvet ado� ki a tagállamok mi-
nimális kőolaj-készletezési köteleze�ségéről, figyelembe véve, hogy a liberalizált, egy-
séges európai piac léte megköveteli, hogy e termékek esetében közös ellátásbiztonsági 
intézkedések szülessenek. Az 1973. évi olajválság hatására, összefüggésben a megfelelő 
OECD–NEA-szabályozással, a kőolaj és kőolajtermékek készletezési köteleze�ségét a 
korábbi 65 napról kilencven napra emelte. A biztonsági készletek fele� az Európai Unió 
Bizo�ságával együ�működésben a Nemzetközi Energiaügynökség rendelkezik, bizto-
sítva, hogy az általános vagy lokális hiányok esetén jelentkező problémákat egységes 
fellépéssel oldják meg. A kőolaj és kőolajtermékek ellátásbiztonsága tehát az egységes 
és liberalizált belső piac feltételeihez igazodva az unió közös ügyévé vált, létrehozva az 
ellátásbiztonság közösségi szintű eszközeit.

Az Európai Unió az áruk és szolgáltatások szabad áramlásával kapcsolatos elve-
it a vezetékes energiafajtákra (földgáz és villamos energia) is fokozatosan kiterjeszti. 
A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló irányelv, valamint a villa-
mos energia belső piacának szabályozása elősegíti, hogy az unión belül ezen energiafaj-
tákban is egységes, az országhatárokat áthidaló piac jöjjön létre. Az erre vonatkozóan a 
határkeresztező villamosenergia-csere esetén alkalmazandó hálózati feltételekről szóló 
rendelet és irányelvek is szabályozzák a határkeresztező kapacitások működtetését, a 
piac kiterjesztéséhez szükséges infrastruktúra-fejlesztések megkönnyítését, támogatá-
sát és az uniós szintű piaci versennyel szemben fennálló akadályok lebontását.

Az egységes európai szintű liberalizált vezetékesenergia-piac (villamos energia, gáz) 
létrejö�e azt eredményezi, hogy egy tagállamban vagy az unió egy régiójában keletke-
ző gáz- vagy villamosenergia-ellátási hiány a többi tagállamra is kihatással lesz. Ennek 
megfelelően hosszabb távon nem tartható fenn  az a jelenleg érvényes alapelv, hogy a 
gázellátás, illetőleg a villamosenergia-ellátás biztonságáért az egyes tagországok ma-
guk felelősek. Ez az elv nincs összhangban az egységes, korlátozásmentes földgáz- és 
villamosenergia-piac létrehozásának célkitűzésével.

Ezekből kiindulva az Európai Unió ellátásbiztonsági előírásainak módosítása és ki-
egészítése a következő irányokban célszerű.

A földgázellátás biztonságának növelése
A földgázellátás biztonságának megőrzéséről szóló 2004/67/EK-irányelv számos intéz-
kedést tartalmaz a tagországok, illetve az Európai Unió egésze biztonságának növelé-
sére. A javasolt kiegészítések fő irányai:

• az irányelv által létrehozo� gázkoordinációs csoport lényegében csak konzultációs testü-
let, feladatait, hatáskörét és beavatkozásainak eljárásrendjét a kőolaj-ellátási hiányok-
kal kapcsolatos szabályozással összhangban kellene meghatározni, hogy érdemi in-
tézkedésekre legyen képes az unió területén fellépő földgázhiányok kezelésére;
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• a földgázellátás biztonságát kötelezően létrehozandó tartalékokkal kellene növel-
ni. A tartalékok elosztására megfelelő szabályokat szükséges kidolgozni;

• a szállítóvezeték-kapacitások fejlesztésénél figyelembe kell venni, hogy forráshi-
ány esetén az érinte� terület más irányból is ellátható legyen;

• hiányok esetére ki kell dolgozni a földgázfelhasználás európai szintű csökkenté-
sének rendszerét – a kőolaj és kőolajtermék-felhasználást csökkentő intézkedések-
hez hasonlóan;

• a gázpiac helyzetével kapcsolatos uniós szintű információs rendszert e feladatok-
hoz kell igazítani;

• a hiányok megelőzése érdekében közös intézkedések, fejlesztések szükségesek a 
földgázbeszerzés diverzifikálásának előmozdítására, figyelembe véve új vezeték-
rendszerek és cseppfolyós földgázterminálok létesítését is.

A villamosenergia-ellátás biztonságának növelése
Az Európai Unió irányelvei a villamosenergia-piac liberalizálását, a határkeresztező 
kapacitások növelését, így ezen a területen is egységes európai belső piac létrehozását 
írják elő. Az egységes belső piac létrejö�ével párhuzamosan e területen sem valósítható 
meg az ellátásbiztonság tagállami szintű garanciája, szükség van az uniós szintű sza-
bályozásra. A különböző szabályozási zónákhoz tartozó villamosenergia-rendszerek 
együ�működését biztosító technikai és szabályozási feltételeket jelenleg egy az Európai 
Uniótól független szervezetben kialakíto� követelményrend előírásai szabályozzák, és 
ezek betartása feltétele az egyesíte� európai villamosenergia-rendszerhez való csatlako-
zásnak. Ezek a szabályok az ado� tagállam jogrendjének nem részei, és csak rövid távú 
műszaki megoldást adnak a kisebb üzemzavarokból származó hiányhelyzetek kezelé-
sére, a piaci zavarokból származó vagy tartós, jelentős villamosenergia-hiány esetére 
nem adnak megoldást. Ennek megfelelően az európai szintű kollektív villamosenergia-
ellátási biztonság növeléséhez a következő intézkedések javasolhatók:

• célszerű felállítani egy szervezetet, amely megfelelő hatáskörrel rendelkezik az ellátás 
biztonságát fenyegető problémák kezelésére;

• ki kell dolgozni egy esetleges krízis egységes előrejelzésére és kiterjedésének megaka-
dályozására szolgáló eljárásrendet minden szabályozási zónára;

• célszerű megalkotni válság idejére vonatkozóan az egyes szabályozási zónák műkö-
déséért felelős hatóságok jogköreit érintő eljárási rendet és felelősségi kört, hogy azo-
kat az ado� tagállamok a jogrendjeikben is alkalmazni tudják;

• egységesen szabályozni kell a hiányok kezeléséhez rendelkezésre álló kötelező kapa-
citástartalékok és a működtetésükhöz szükséges tüzelőanyag-tartalékok nagyságát;

• szabályozni szükséges a tartalékok igénybevételének rendjét;
• a tartalékokkal nem fedezhető hiányok esetére egységes, mindenkire kötelező fo-

gyasztáscsökkentési rendszert kell kidolgozni és működtetni;
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• az egyes tüzelőanyag-fajtákból bekövetkező hiányok (különös tekinte�el a földgáz-
hiányra) elhárítása érdekében elő kell mozdítani az olyan erőművi kapacitások létesí-
tését, amelyek alternatív, kisegítő tüzelőanyagok használatára is képesek.

Következtetések

Az Európai Unió az áruk és szolgáltatások szabad áramlásának elvét érvényesítve a 
földgáz és a villamos energia egységes, liberalizált belső piacát is létrehozza, a tagor-
szágokra kötelező szabályokkal és a technikai feltételek kiépítésének támogatásával.

A földgáz és a villamos energia – a kőolajtermékekhez hasonlóan – nélkülözhetetlen 
a gazdaság működéséhez és a lakosság életfeltételeinek fenntartásához. Az egységes 
piac létrejö�e után a földgáz és a villamos energia szabad áramlása mia� az egy vagy 
néhány tagországban bekövetkező hiány kiterjed a többi tagországra, azoknak a saját 
ellátásuk biztonságára hozo� intézkedéseik ellenére is. Ezért nem tartható az a jelenleg 
érvényes elv, amely szerint a tagországoknak egyedileg kell gondoskodniuk ellátásuk 
biztonságáról. A földgáz- és a villamosenergia-ellátás esetében is – a kőolajtermékek-
hez hasonlóan – közös ellátásbiztonsági intézkedésekre van szükség. Szükséges továb-
bá a kötelező földgázbiztonsági készlet létrehozása, a kötelező erőművi kapacitás és 
tüzelőanyag-tartalék előírása, valamint kollektív kínálatnövelő és fogyasztáscsökkentő 
intézkedések bevezetése a hiányhelyzetekben.

Végezetül az energiaellátás biztonságának növelése, az energiafelhasználás csök-
kentése, a hagyományos üzemanyagok helye�esítése céljából alternatív energiahordo-
zók kifejlesztése, valamint az energiatermelés és -szállítás hatékonyságának növelése 
érdekében közös uniós kutatás-fejlesztési célokat/programokat szükséges meghatá-
rozni. Alapvető fontosságú, hogy a programok megfelelő finanszírozása céljából – a 
2007–2013 közö�i időszakra jóváhagyo� költségvetési keretek közö� – az energetikai 
kutatás-fejlesztések jelentős szerepet kapjanak.

A magyar energiapolitika 2006. évi OECD–IEA-
felülvizsgálata és következtetései

Magyarország mint az OECD és a Nemzetközi Energiaügynökség tagországa három-
évente kötelességszerűen aláveti magát az IEA részletes energiapolitikai felülvizsgála-
tának. A legutóbbi felmérés és vizsgálat 2006-ban volt, záró vitájára 2006 decemberében 
került sor. A vizsgálatban az IEA-képviselők melle� német, francia, svéd és japán szak-
emberek is részt ve�ek. Az IEA felülvizsgálata minden tagország számára alapvető 
jelentőségű, mert háromévenként teljes keresztmetszetet nyújt egy-egy OECD-ország 
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energiapolitikai helyzetéről, fenntarthatóságáról, helyes vagy helytelen irányairól. He-
lyenként dicsér, de gyakran élesen bírál, és világos irányt mutat.

Ez a Magyarország esetében 112 oldalas dokumentum is így jár el. Egyrészt össze-
foglalja a magyar helyzetet energiahordozók szerinti bontásban, másrészt értékeli a 
hazai energiapolitikai lépéseket, és ajánlatokat tesz a hiányosságok kĳavítására. Most 
csak a legfontosabb következtetéseit ismertetem.

A tanulmány pozitívan értékeli a legutóbbi energiapolitikai vizsgálat óta bevezete� 
piaci reformokat, a villamosenergia- és gázpiac részleges megnyitását a verseny elő�, a 
piactorzító támogatások megreformálására te� egyes lépéseket. 

Bírálja ugyanakkor, hogy bár a magyar energiapiac nagy része elméletileg nyito�, a 
valóságban a verseny kifejlődése nagyon lassan megy végbe. Az áram- és gázpiac ez 
évre terveze� teljes liberalizálására való felkészülés érdekében sürgős lépések szüksé-
gesek a piac igazi reformja területén. Még nem tisztázo�, hogy milyen modell alapján 
fog a piac – a megnyitása után – működni, és hogy azt pontosan mikor vezetik be. 
Megállapítja, hogy a magyar kormánynak gyorsan kell cselekednie egy olyan rendszer 
elfogadása érdekében, amely lehetővé teszi a fogyasztóknak a versenyből fakadó elő-
nyök teljes kihasználását. Bírálja továbbá, hogy a kormány támogatást nyújt a lakossági 
földgázfelhasználóknak, ami csökkenti az általuk fizetendő árat, és így nem ösztönöz 
a földgázzal való takarékosságra. Ugyanakkor a villamosenergia-fogyasztók a díjsza-
básban foglalt adókon keresztül megújuló energiaforrásokra, illetve kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelésre irányuló támogatásokat finanszíroznak.

Annak biztosítása érdekében, hogy Magyarország jövőbeni energiaellátásában a 
leggazdaságosabb és leghatékonyabb megoldásokat válassza ki, a kormánynak mérle-
gelnie kell a lakossági felhasználóknak nyújto� támogatások csökkentését, és azt egy 
másik típusú támogatási rendszerrel kell helye�esítenie, elkerülve a szociális nehézsé-
geket, illetve a megújuló energiaforrások és a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés 
túlzo� támogatását.

A vizsgálat értékelése szerint az elmúlt 15 évben elért eredményeken túl jelentős le-
hetőségek vannak még Magyarországon az energiafelhasználás hatékonyabbá tételére. 
Felhívja a figyelmet arra is, hogy különös tekinte�el a földgázfelhasználásra, az ener-
giahatékonyság kérdése továbbra is kulcsszerepet fog játszani a magyar energiaellátás 
jövőbeni biztosításában, és a kormánynak további erőfeszítéseket kell tennie az abban 
rejlő lehetőségek kihasználására.

A tanulmány két olyan fejlődési területre mutat rá, ahol a csökkente� földgáz-
felhasználás kiemelkedő eredményeket hozhat: az egyik a földgázból előállíto� 
villamosenergia-termelés területe, ahol a régi erőművek cseréje szükséges, a másik a 
lakossági szektor, ahol az épületek hőtakarékosságának javítása nélkülözhetetlen. (Ma-
gyarországon hetven százalékkal több energiát használnak fűtésre, mint az EU–15-ök, 
és 175 százalékkal többet, mint a leghatékonyabb energiafelhasználású uniós állam.)


