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A társadalom anyagi jólétét, életszínvonalát, 
kultúráját más hatások mellett az energiafel-
használás színvonala is döntő módon megha-
tározza. Az egyes országok természeti adott-
ságai is jelentős mértékben befolyásolják a 
gazdasági jellemzőket. A világgazdaság nyitot-
tá válásával azonban más tényezők is megha-
tározó szerephez jutnak. Svájc szerényebb ás-
ványi nyersanyagai, hátrányos mezőgazdasá-
gi lehetőségei, Svédország acélipari visszaesé-
se ellenére biztosít magának kiemelkedően 
magas életszínvonalat. Mindezek mellett azt 
állíthatjuk, hogy az ásványi nyersanyagter-
melés, az energiaigények biztosítása a gazda-
ság és az életszínvonal emelésének egyik 
alapvető pillére. Az energiapolitika alapvető 
kérdéseivel, az energiaellátás jelen és jövőbeli 
feladataival két újabb könyvében minden 
részletre kiterjedően foglalkozik Vajda György 
akadémikus. (Vajda, 2001, 2004) Könyvei a 
témakör teljességét átfogják, cikkünk kiindu-
ló alapját képezik, tanulmányunk csak a szé-
lesebb szakmai közvélemény részére ismerte-
ti az energiahordozófajták között várható 
arányokat.

Várható energiaigények a 21. században

Az emberiség energiaigénye, a rendelkezésre 
álló avagy a felhasznált energia mennyisége 
nem csupán a szoros értelemben vett műsza-
ki-technikai színvonalat (gépek-berendezések 
üzemeltetése, gyártási folyamatok, közlekedés, 
fűtés, világítás stb.) jellemzi, hanem az embe-
ri létezés egyéb formáit is, a kulturális szintet, 
tágabb értelemben az életszínvonalat. Az 
egyes országok (földrészek) fejlettségét, az 
életszínvonalat szokás a fajlagos energiafo-
gyasztással is jellemezni. Míg például Észak-
Amerikában a fajlagos primér tüzelőanyag-
felhasználás 1994-ben 325 GJ/fő/év, Ausztrá-
lia-Óceániában 205 GJ/fő/év, Nyugat-Euró-
pában 136 GJ/fő/év volt, addig Közép- és 
Dél-Amerikában 35 GJ/fő/év, Ázsiában 24 
GJ/fő/év, Afrikában 13 GJ/fő/év. ([11] 29. old.) 
Az egy évre eső fejenkénti végső energiafel-
használás relatív arányai az egységnyi (1,00) 
világátlaghoz viszonyítva: Egyesült Államok 
4,10; Nyugat-Európa 2,20; Magyarország 1,50; 
Kína 0,33; India 0,11 és Fekete-Afrika 0,01. 
(Vajda, 2001, 30.) Az energiafelhasználás mér-
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téke természetesen az éghajlati viszonyoktól 
is függ. 

Az 1. ábra azt mutatja, hogy a társadalom/
gazdaság különböző fejlettségi szintjeihez a 
hasznosásvány-felhasználás milyen mértékű 
változása-növekedése kapcsolódik. (Puchkov, 
2005, 9. ábra) Alacsonyabb fejlettségi szinten 
a gyors növekedéshez nagyobb fajlagos fel-
használás tartozik, közepes fejlettségi szinthez 
egy arányos növekedés, majd magasabb fej-
lettségi szinten stabilizálódik az igény növeke-
dése. A 2. ábra adatai (USA, Európa, Kanada, 
Oroszország, Mexikó) azt mutatják, hogy 
kisebb nemzeti jövedelemértékek – alacso-
nyabb fejlettségi szint – mellett azonos mér-
tékű egységnyi nemzeti jövedelemnövekedés-
hez nagyobb/több fajlagos fűtőanyagfelhasz-
nálás igényeltetik. (Puchkov, 2005, 7. ábra) 
Magasabb felhasználási szint mellett már egy-
ségnyi fajlagos fűtőanyag- (nyersanyag) fel-
használás nagyobb mértékű GDP-növeke-
dést eredményez. Úgy tűnik, hogy az éghaj-
lati tényezők következtében közel azonos 
GDP-értékhez tartozóan Oroszország, Észak-
Európa és Kanada több energiahordozót 

„használ”, mint Mexikó, Közép-Európa és az 

1. ábra • Az ásványianyag-felhasználás
és a GDP alakulása

USA. A fejlett (gazdag) országok azonos fajla-
gos energiafelhasználás mellett nagyobb szel-
lemi tartalmú „termékeket” állítanak elő.

A Föld lakosságának hosszabb távú (30–
50–100 év) energiaigényeit alapvetően az em-
beriség létszáma és a fajlagos energiafogyasztás, 
az ellátási szint határozza meg. Fenti adatok 
azt mutatják, hogy korunkban az ellátási szint, 
a fajlagos energiafogyasztás a világ országaiban 
igen eltérő, nagyságrendi – több mint tízszeres 

– különbségek jelentkeznek. Az összes energia-
igény meghatározása azonban két okból sem 
egyszerű. Egyrészt a népességszaporulat a 
földrészeken – részben éppen fejlettségi színvo-
naluk miatt – más és más, másrészt a fajlagos 

2. ábra • Az energia- (fűtőanyag) fogyasztás és a nemzeti jövedelem kapcsolata
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igények növekedése a mai ellátottsági szinttől 
is nagymértékben függ. Mivel az emberiség 
létszámnövekedése minden bizonnyal a „fejlő-
dő” országokban jelenik meg, ahol az alacso-
nyabb szintről való felemelkedés, az életszínvo-
nal-növekedés nagyobb fajlagos energia- (tü-
zelő és nyersanyag) felhasználás mellett való-
sulhat meg, a világ teljes energiaigény- (növe-
kedés-) prognózisa csak jelentős bizonytalan-

sággal lehetséges. Mindezek ellenére irodalmi 
források adatai alapján vizsgáljuk a kérdést. 

A világ teljes energiaigényét az emberiség 
létszámának prognosztizálásához kapcsolja 
Vajda György (Vajda, 2001, 59., 107.) A világ 
összes energiaigénye „mérsékelt növekedési 
ütem feltételezésével” 2100-ben 3600 EJ/év.

Lakatos István a Föld népességének alaku-
lását 2100-ben optimista becslés szerint 14 

3. ábra • Prognózisok a világ népességének alakulására

4. ábra • Prognózisok a világ energiaigényeinek alakulására
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Mrd főnek, realista becslés szerint 10 Mrd fő-
nek, pesszimista becslés szerint 7,5 Mrd főnek 
jelöli meg. (Lakatos, 2005, 18. ábra) A Kovács 
Ferenc által tartott előadás (Kovács, 2004) és 
Lakatos István-féle tanulmány (Lakatos, 2005) 
azonos adatai szerint 2000-ben a 6 Mrd fő 
emberiség 0,5–0,6-os életminőség, 60 GJ/fő/
év fajlagos energiafogyasztás mellett 387 EJ/év 
energiát fogyasztott. Becslések szerint 2100-
ben 8 Mrd fő népességgel, az életszínvonal 
emelkedése eredményeként 0,8-as életminő-
ség mellett 200 GJ/fő/év fajlagos energiafo-
gyasztással 1600 EJ/év energiát igényel.

Büki Gergely szerint a 21. század az energia 
százada lesz. (Büki, 2006) Nézete szerint az 
energiaellátás gondjainak, ellentéteinek, fe-
szültségeinek fokozódására, esetenként robba-
násokra számíthatunk. Megjegyzi továbbá, 
hogy az energiaellátás várható fejlődése és 
problémái természetesen bizonytalansággal 
ítélhetők meg. Utal a fajlagos energiafogyasz-
tás egyenlőtlen voltára, miszerint az az USA-

ban 295,6 GJ/fő/év, Afrikában 16,5 GJ/fő/év. 
Közlése szerint a világ energiafogyasztása 2003-
ban 442 EJ volt, 2030-ban várhatólag 758 
EJ/év lesz, ami évi 2 %-os növekedést jelent. 

A világ 2002. évi összenergia-fogyasztását 
Shashi Kumar 9505 × 106 toe (olaj egyenérték, 
42 MJ/kg olaj fűtőértékkel) 399 EJ/év-nek adja 
meg, benne a széntermelést 4,7 × 109 tonná-
nak. (Kumar, 2003) A jövő energiaigények 
várható alakulásánál különböző forgatóköny-
vekkel számol. A népesség, az évi energiaigény 
növekedése alapján az energiaszükségletet 
kőolaj egyenérték tonnában (toe) és joule-ban 
becsüli meg. A három változat: erős, évi 1,72 
%-os (A), közepes, évi 1,34 %-os (B) és ökoló-
giai szempontok miatt korlátozott, 0,74 %-os 
(C) igénynövekedéssel számol. (1. táblázat)

A bemutatott irodalmi források a távoli 
jövő (2030, 2050, 2100) vonatkozásában jelen-
tősen eltérő prognózisokat adnak. A Föld 
népességét 2050-ben 7,5–9–12 Mrd főnek, 
2100-ban 7,5–10–15 Mrd főnek becsülik. (3. 

Év Jellemző  Energiaigény-növekedés
  Erős Közepes Ökológiai korlátos
  évi 1,72 % (A) évi 1,34 % (B) 0,74 % (C)

1990 Népesség 109 fő 5,3 5,3 5,3
 Primér energiaigény 
 109 t kőolaj egyenérték 9 9 9
 Energiaigény EJ (1018 J) 378 378 378

2050 Népesség 109 fő 10,1 10,1 10,1
 Primér energiaigény 
 109 t kőolaj egyenérték 25 20 14
 Energiaigény EJ (1018 J) 1050 840 588

2100 Népesség 109 fő 11,7 11,7 11,7
 Primér energiaigény 
 109 t kőolaj egyenérték 45 35 21
 Energiaigény EJ (1018 J) 1890 1470 882

1. táblázat • A várható energiaigények 2050-ben és 2100-ban (Kumar, 2003)

Kovács Ferenc • A megújuló energiafajták…
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ábra) A teljes energiaigényt a 2000–2004 
közötti 370–445 EJ/év értékből kiindulva 
2030-ban 750–800 EJ/év-nek, 2050-ben 
600–1000 EJ/év-nek, 2100-ban – a fejlődési 
változatok és az ökológiai korlátoktól függő-
en – 900–3600 EJ/év (1018 J)-nek becsülik. A 
változatok közötti maximális arány az időben 
előrehaladva növekszik, a 2100-as adatokban 
kereken négyszeres. (4. ábra) 

Az egyes primer energiahordozó-igények, 
illetőleg az energiahordozó-fajták (fosszilis, 
megújuló, atom) közötti várható arányok 
becslésénél valamilyen átlaggal, avagy több 
változattal lehet/kell dolgozni. Közelítő/átla-
gos primér energiaigényként 2050-ben talán 
1000–1200 EJ/év, 2100-ban 1500–2000 EJ/év 
értékkel lehet számolni. (Vajda György [Vaj-
da, 2001] „mérsékelt növekedési ütem” mel-
lett is 3600 EJ/év igényt ad 2100-ra!)
 

Az egyes energiafajták használatba vétele
az emberiség története során

A technika fejlődésének, az emberiség törté-
netének jelentős része az égés során felszaba-
duló hő hasznosításának krónikája. A kezdet 
a növényi, állati és házi hulladékok elégetésé-
vel nyert hő hasznosítása volt. A szerszámok 
fejlődése lehetővé tette a fa, a tűzifa kitermelé-
sét, hosszú ideig ez volt a fejlett országok leg-
fontosabb tüzelőanyaga.

Az ércek feldolgozása, a kohászat nagy 
tömegben fát, faszenet használt (a bányászat 
fa biztosítószerkezeteket), mígnem megjelent 
(először Angliában és Hollandiában) az erdők 
„kipusztításának” veszélye, környezetvédelmi 
(oxigéntermelési) szempontok miatt a vasgyár-
tás az akkor még fában bővelkedő Svédország-
ba és Oroszországba került át. (Ma a világ első 

„nyersvasgyártó” országa Brazília évi 120 Mt-
val, ahol még vannak őserdők, ámbár a nyers-
vasgyártás koksszal történik.) Az ipari forrada-

lom véget vetett a tűzifa mint fő tüzelőanyag 
dominanciájának, nem volt elfogadható az 
erdők mértéktelen kivágása sem, a szén mint 
fő energiahordozó vette át a szerepet, az első 
ipari forradalom fő hajtóerejévé vált. Szinte 
kizárólagos volt a szerepe a termelésben. A 
vízenergia hasznosítását is a villamosság meg-
jelenése hozta előtérbe. (A 19. század végén, 
a gőzgépek (kazánok), majd a villamosener-
gia-ellátásnál a tatabányai szén biztosította a 
magyar főváros szinte teljes energiaigényét, 
ugrásszerű fejlődését.)

A belsőégésű motorok térhódítása során 
a kőolaj, illetve termékei kaptak fontos szere-
pet a közlekedésben, a vegyiparban és a tüze-
léstechnika különféle alkalmazásaiban. A 20. 
század derekán a földgáz felhasználása kapott 
jelentős szerepet – a szén és olaj mellett –, majd 
vele közel egyidőben az atomenergia.

A szénhidrogének, mindenekelőtt a motor-
 hajtóanyagok (elsősorban a dízelolaj) helyette-
sítése során korunk slágertémája a bioüzem-
anyag. Ennek előállítása értékes mezőgazdasá-
gi termékeket (olajos magvak, kukorica) és 
termőterületeket igényel, ami néhány százalék-
ban behatárolja az elterjedését (a hazai dízel-
fogyasztáshoz a szántóföldek háromnegyedén 
kellene repcét termelni), másrészt a művelés 
dízeligénye, a műtrágya földgázigénye, az 
üzemanyaggá történő átalakítás energiaigénye 
igen nagymennyiségű szénhidrogént használ 
fel. Amíg az olaj esetében a kitermelés, átala-
kítás energiafelhasználása a benne levő energia 
15 %-át igényli, addig a kukoricaetanol eseté-
ben ez az arány 80 %. (Varró, 2007)

A bioenergia-, az energia-(fű-) ültetvénye-
ket favorizáló szakemberek elhallgatják azt, 
hogy a növényi fűtőanyag előállítása, a szán-
tás–vetés–aratás–szállítás–előkészítés a növény 
által hordozott hőtartalom 80–90 %-át fel-
emészti, villamos energia formájában a nö-



1451

vény karbontartalmának (C) csak 8–12 %-a 
hasznosul. Az erdők faanyagának e célú felhasz-
nálása addig gazdaságos, amíg az erdő nem-
zeti vagyonként ingyen rendelkezésre áll, a 
megtermelés költsége nem, legfeljebb a kiter-
melésé jelentkezik. Esetlegesen még az előállí-
tott villamos eneriga dotációban is részesül.

A 2. táblázat az egyes tüzelő- (energiahor-
dozók) anyagok fűtőérték (fajlagos energiatar-
talom) jellemzőit mutatja. A táblázat mintegy 
a különböző energiahordozó fajták alkalma-
zásba vételének, térhódításának időrendjét is 
mutatja. Az általános tendencia az, hogy az 
emberiség – növekvő létszámának, fajlagos 
és abszolút energiaigényének kielégítése cél-
jából (érdekében) az egyre nagyobb fajlagos 
energiatartalmú anyagokat vette hasznosítás-
ba. A fa mint tüzelőanyag (energiahordozó) 
az ókor és középkor meghatározó energiafor-
rása volt, most egy aktuális divat, a környeze-
ti hatásokra való hivatkozás – nem mintha a 

fa széntartalma (C) nem szén-dioxiddá (CO2) 
oxidálódna, égne el – ígéreteként, a szén-, 
illetve atomalapú villamos energiával szem-
ben többszörös állami (adófizetői) dotáció 
(árkiegészítés) mellett indulhat hódító útjára? 
Éppen azok támogatásával, akik másik sza-
vukkal az oxigéntermelő erdők védelmében, 
az erdőirtások árvízveszélyt növelő hatása 
ellen szólnak. 

A bioenergia alapvető forrása a napsugár-
zás energiája. A földi fotoszintézis energiaszük-
séglete 3,2 × 1021 J/év, amiből 30–30 % az 
óceánok, a trópusi-szubtrópusi erdők, illetve 
a szárazföldi lét fennmaradásának igénye. A 
szárazföldi lét 1 × 1021 J/év igényéből 2,5 % a 
mező- és erdőgazdaság igénye, illetve szükség-
lete, ebből 1 × 1019 J/év a táplálék energiaigé-
nye. Vajda György (Vajda, 2001) a biomasszá-
ból nyerhető potenciális energia mennyiségét 
230 EJ/év-re teszi, ami az általa 2100-ra becsült 
3600 EJ/év összes igény 6,4 %-a, de az 1600 

Kovács Ferenc • A megújuló energiafajták…

  Tüzelőanyag Fűtőérték kJ/kg MJ/kg
 1. Lignit (természetes állapotban) 3500–10 000 3,5–10
 2. Tőzeg 6500–17 000 6,5–17
 3. Fa 9000–17 000 9–17
 4. Barnaszén 21 000–25 000 21–25
 5. Faszén 31 000 31
 6. Koksz 25 000–31 500 25–31,5
 7. Feketeszén 25 000–33 500 25–33,5
 8. Antracit 34 500–35 500 34,5–35,5
 9. Pakura 38 000 38
 10. Földgáz 18 000–40 000 18–40
 11. Fűtőolaj 41 000–42000 41–42
 12. Tüzelőolaj 42 000 42 000
 13. PB gáz 45 000–47 000 45–47
 14. Természetes uránérc 500 000 000 500 000
 15. 235-ös U izotóp 80 000 000 000 80 000 000
 16. Fúzió (D, T) 400 000 000 000 400 000 000

2. táblázat • A villamosenergia-termelésre alkalmas fontosabb tüzelőanyagok fűtőértéke
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EJ/év igénynek is csak 14 %-a. Kérdés termé-
szetesen, hogy a potenciális lehetőség milyen 
arányban (mértékben) realizálható. 

A „megújuló” primér energiaforrások 
„használatának” korlátai,
káros környezeti hatásai

A MEGÚJULÓ primér energiahordozók 
hasznosításának hangos támogatói jó szándé-
kú, sok esetben azonban laikus módon csak 
és kizárólagosan a környezeti hatáselemeket 
hangsúlyozzák a fosszilis és nukleáris energia-
hordozók használatával szemben, mindenek 
fölé helyezve a szén, az olaj és gáz esetében a 
szén-dioxid-képződés és annak részben valós, 
részben csak eltúlzott hatásait, az atomenergia 
használatának kockázatait, nem említve (el-
hallgatva) az ún. tiszta energiák használatának 
hátrányait, a felhasználás problémáit. Neve-
zetesen, nem szólnak arról, hogy primér ál-
lapotban a napenergia, a geotermikus energia, 
a szélenergia nem szállítható, a bioanyagok 
és vízenergia is csak kérdéses gazdaságossággal. 
Nem szólnak arról, hogy a napjainkban – a 
közlekedés folyékony és gáznemű üzemanyag-
igényét nem számítva – a döntő energiaforma 
a villamos energia, számottevő „mennyiség-
ben” nem tárolható. Nem szólnak arról, hogy 
a nap- és szélenergia csak időszakosan áll ren-
delkezésre, hiányuk esetén hagyományos 
erőműveknek kell pótolni a meteorológiai 
változások (napfény, szél) miatt előre nem is 
láthatóan jelentkező kapacitáshiányokat, több-
 letkapacitásokat „melegen” tartva. Nem szól-
nak arról, hogy a megújuló energiafajták vi-
szonylag kis energiasűrűséget hordoznak, 
nagy mennyiségben (darabszám, felület, tö-
meg) kell kezelni őket. Nem szólnak arról, 
hogy ma még a kis energiasűrűség, az alacsony 
átalakítási hatásfok miatt a villamos energia 
előállítási költsége ezeknél 1,5–3,5-szerese a 

hagyományos (fosszilis és atom) primér ener-
giahordozókból  előállított fajlagos költségek-
nek. Nem szólnak arról, hogy a megújuló 

„tiszta” energiák használatának is vannak kör-
nyezetkárosító hatásai. A napelemek gyártá-
sa, majd selejtezése kémiai-toxikus anyagokat 
igényel, a geotermikus energia használata so-
rán az ásványi anyagokat (sókat) tartalmazó 
langyos víz a vízi környezetet károsíthatja, az 
esetleges-kívánatos visszasajtolás több ener-
giát igényelhet, mint amit kinyerni lehet a 

„meleg” vízből. A bioanyagok használata, a 
faanyag felhasználása az „oxigéngyártól” foszt-
ja meg a természetet, valamint a bioanyagok 
szén (C), a biodízel szénhidrogéntartalma a 
hasznosítás során szintén szén-dioxiddá ég el.

A bioüzemanyag egyik alapanyagát, példá-
ul pálmaolajat kell importálni, mindenek-
előtt Indonéziából, amely „ráállt” a pálmaülte-
tésre-olajtermelésre és nagyrészt ennek követ-
keztében az USA és Kína után a Föld harma-
dik legnagyobb károsanyag-kibocsátója lett. 
Hatalmas tőzeges területeket szárítottak ki, 
hogy pálmákat telepítsenek oda. A tőzegből 
az abban tárolt szén, szén-dioxid és metán 
formájában irtózatos mennyiségű káros anyag 
kerül(t) a levegőbe. (Gyulai, 2007)

A biodízel növényi olajból történő előállí-
tása során az észterezés például kénsavval tör-
ténik, majd a sav mészkőtejes semlegesítésekor 
keletkező maradék anyag igen magas hőmér-
sékleten történő elégetése során dioxin és más 
mérgező anyagok keletkeznek. 

Az ún. tiszta energiák fokozott mértékű 
használata civil harcosainak bizonyos kiállásai 
már anakronisztikus jelleget öltenek. Vészha-
rangot kongatnak Budapest légszennyezettsé-
ge és zajterhelése ügyében, ugyanakkor min-
dent megtesznek az autópálya-körgyűrű lét-
rehozása ellen. A településeken körbehordozott 
bértüntetők tiltakoznak a korszerű hulladék-
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tárolók és -égetők építése ellen, míg a települé-
sek, erdők, utak környezetét országosan elbo-
rítja a szemét. Környezetvédő szervezetek ráz-
zák az atomerőmű kerítését, maguknak vin-
dikálva az erőmű biztonságának megítélését, 
ugyanakkor mindent megtesznek a szinte 
abszolút tiszta vízierőművek építése ellen. A 
Dunán például összesen ötvenöt vízerőmű 
működik, a 220 km-es osztrák szakaszon tíz, 
a magyar szakaszon tudjuk hány, holott az 

„osztrák normatíva” szerint csupán a Pozsony–
Komárom szakaszon kettő is lehetne. 

A megújuló energiák várható igénybevéte-
lének lehetőségeivel, jelenleg még meglévő 
korlátaival kapcsolatban érdemes idézni két, 
széles körben elismert szaktekintély, másrészt 
autonóm személyiség könyvéből, illetőleg 
tanulmányából.

Vajda György írja: „Ha a természet rend-
jét nem akarjuk megzavarni, a megújuló 
energiaforrások csak egy viszonylag kis hánya-
dát szabad az energiaellátáshoz elvonni. Ezzel 
a hányaddal is lehetne fedezni az energiaszük-
séglet jelentős részét, ha két körülmény nem 
fékezné a megújuló energiák térhódítását. Az 
egyik a magas fajlagos beruházási költség, ami 
a gazdasági vonzerőt korlátozza. A másik – a 
vízerőművek kivételével – az alacsony átala-
kítási hatásfok, amiért azonos szolgáltatáshoz 
többször annyi megújuló energia szükséges, 
mint tüzelőanyag (Vajda, 2004, 25.)

Továbbá ezeket írja Vajda György: „A tá-
mogatás eredményeként a megújuló energia-
hasznosítás teret fog nyerni, a műszaki fej-
lesztés, a tömeggyártás, valamint a tapaszta-
latok mérsékelni fogják az alkalmazás akadá-
lyait, kedvező körülmények között egyes 
megoldások már most elérkeztek a versenyké-
pesség küszöbére. Azt azonban a legsikere-
sebb fejlesztési tevékenység sem tudja meg-
változtatni, hogy reálisan kiaknázható mér-

tékük nem olyan kimeríthetetlenül nagy, 
amint azt sokan feltételezik. ezért illúzió azt 
várni, hogy az ásványi tüzelőanyagok és az 
atomenergia helyettesítését, illetőleg pótlá-
sát kizárólag a megújuló energiákra támasz-
kodva meg lehet oldani. 

Ha minden reális lehetőséget figyelembe 
veszünk, önmagában a megújuló energiák 
összessége sem tudná fedezni a világ jelenlegi 
energiaszükségletét, a 21. század végén jelent-
kező többszörös igénynek pedig csupán a tört 
részét tudnák kielégíteni. Ezért a megújuló 
energiák fontos lehetőséget jelentenek, de 
csupán hozzájárulást és nem radikális meg-
oldást képviselnek a világ energiaellátásában. 

[…] [a] jelentős forrásigény (beruházási 
költség) is azt támasztja alá, hogy a megújuló 
energiák gyors térhódítása nem tételezhető 
fel, bár kívánatos volna.” (Vajda, 2004, 234.)

Csom Gyula tanulmányából: „A meg-
újuló energiahordozók részarányának növe-
lése egyszerre csökkenti Magyarország import-
függőségét és javítja a fenntartható fejlődés 
feltételeit, benne a környezet és klímavédelmi 
célok teljesíthetőségét. Támogatás nélkül 
azonban a megújuló energiák alkalmazása 
ma még általában nem gazdaságos, és – külö-
nösen a szélenergia – rendszerszabályozási 
problémákat is okoz. Részben ez utóbbiak 
figyelmen kívül hagyása miatt a megújuló 
energiák a közvélekedésben túlértékeltek. A 
vázolt előnyök és hátrányok együttes figyelem-
be vétele azt jelenti, hogy a megújuló energi-
ák alkalmazásával nem célszerű túllépni a 
támogatások még tolerálható és a rendszer-
irányítás által még kezelhető szintjét. Reális 
értékelés szerint a magyarországi megújuló 
energiafelhasználás részaránya 2030-ig mint-
egy 10 %-ot érhet el.” (Csom, 2007)

Az energiaellátás kérdésével foglalkozó 
szakemberek meglátásai után szabad legyen 
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a ma divatos, nemzetközi politikai szintre (EU) 
emelt vélemények mellett megfontolásra intő 
ökológus, Gyulai Iván véleményét is idézni: 

„A fosszilis energiahordozók részbeni kiváltása 
bioetanollal és biodízellel egészen durva követ-
kezményekkel is jár. Magyarországon is úgy 
vélik a hivatalosságok, hogy a fatüzelés hozhat 
– részben – megoldást. […] És kárát láthatja 
az ország mezőgazdasága, csökkenhet a biodi-
verzitás, amit egyelőre a kísérleti jelleggel tele-
pített energetikai célú faültetvények okozhat-
nak, ha megnő a területük.” (Gyulai, 2007)

A megújuló energiahordozók mellett ér-
velők gyakran hivatkoznak arra is, hogy a 
fosszilis energiahordozók (szén, kőolaj, föld-
gáz) igénybevétele során – mivel a Földön 
elvileg korlátozott mennyiségben állnak ren-
delkezésre – úgymond „spórolni” kell, gon-
dolva a jövő generációkra. Ez a nézet nélkü-
löz minden racionális megfontolást, illetőleg 
gazdasági elvet. A gazdasági racionalitás 
ugyanis azt kívánja, hogy ami ma gazdaságo-
san-nyereséggel kitermelhető, azt ki kell 
termelni, el kell adni, fel kell használni. A mai 

„nyereség” ugyanis a jövő időben kamatozik, 
minden bizonnyal jobban felértékelődik 
mind az adott vagyon későbbi kitermelése, 
nem is beszélve arról, hogy a technikai fejlő-
dés, az új anyag- és energiafajták használatba 
vétele következtében a primér ásványi nyers-
anyagok többségének műrevalósági (gazda-

sági) kritériumai tendenciajelleggel (hosszabb 
távon) szigorodnak, azonos nyersanyagminő-
ség a jövőben – változatlan áron – esetleg 
kevesebbet ér. 

Például az ötven év előtti kőolajárat a 
dollárinflációval felszorozva a jelenlegi olajár 
70–80 USD kellene legyen, holott napjaink-
ban a 40–50–60 dolláros ár is szokásos.

Másrészt például „felesleges” a jövő részére 
szenet spórolni, mivel a ma ismert szénkész-
letek is több száz, sőt ezer évre elegendők, és 
az általános tapasztalat szerint – szemben 
egyes pesszimista prognózisokkal – az újon-
nan megkutatott készletek meghaladják a 
kitermelés ütemét.

Harmadrészt pedig: az emberiség törté-
nete során ezidáig mindig megoldást talált az 
adott kor aktuális problémáira, a növényi szár 
után megtalálta a fát, majd a szenet, az olajat 
és a gázt, az atomenergiát, a napelemet, kezdi 
megtalálni a fúziós energiát. (Avagy ismét 
kezdi megtalálni a bioenergia-forrásokat?)

A fosszilis energiahordozókkal való „spóro-
lást” aligha indokolja a jelenleg kimutatott 
készletek nagysága. A mai ismert kőolajkész-
letek 40–60–80 éves, a földgázkészletek 60–
80–120 éves, a szénkészletek 200–1000–3000 
éves ellátottságot valószínűsítenek. Mérték-
adó vélemény szerint például: „manapság a 
vagyon gyorsabban nő a kitermelésnél”. (Vaj-
da, 2001, 108.)

  2004                   2030 
 EJ % % %
Kőolaj 174 37,5  33,0 
Földgáz 107 23,1 86,2 25,0 84,0
Szén 119 25,6  26,0

Nukleáris 28 6,0  6,0
Megújuló 36 7,5  10,0

3. táblázat
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Tény és prognózisadatok a megújuló 
energiahordozók használatával kapcsolatban

Vajda György adatai szerint a világ primér 
energiafelhasználás arányai 2000-ben (Vajda, 
2001, 2004): kőolaj 34 %, földgáz 22 %, szén 
31 %, összes fosszilis 82 %, nukleáris 6 %, összes 
megújuló 7 %.

Büki Gergely 2004. évi tény- és 2030-as 
prognózisadatai. (Büki, 2006, 13. 3. ábra):

A prognózisértékek meghatározásánál a 
fosszilis energiahordozók esetén azonos ütemű 
növekedéssel, változatlan százalékos aránnyal, 
az atomenergiánál kisebb, megújulóknál na-
gyobb ütemű növekedéssel számol a szerző.

Pápay József az Exxon Mobilra hivatkoz-
va (Pápay, 2006, 2.) 2030-ra vonatkozóan 
prognózisként 37 % kőolaj, 26 % földgáz, 21 
% szén, összesen 84 % fosszilis arányt, 5 % 
nukleáris, 3 % víz, 6 % biomassza és 2 % nap-
szél, összesen 11 % megújuló arányt ad meg. 
Ezek az arányok lényegében azonosak Büki 
Gergely adataival.

Shashi Kumar (Kumar, 2003) 1990. évi 
adatokat és 2050-re szóló prognózisadatokat 
ad meg. (4. táblázat) A különböző változatok-
nál a kőolaj és a szén csökkenő, a földgáz 
növekvő aránnyal szerepel 2050-ig. A fosszilis 
energiahordozók aránya 51 és 73 % közötti 
becslés, a nukleáris 4 és 12 % közötti arány, a 
megújulók (vízzel együtt) 22 és 39 % közötti 
aránnyal. A megújulók aránya az ökológiai 
korlátos – viszonylag alacsony 14 x 109 toe – 
változatnál 37–39 %-os.

Az EU célja – lényegében az európai „fej-
lett” országok – 2010-ig a megújuló energiák 
arányának növelése 12 %-ra. (Vajda, 2004, 
234.) Kérdéses természetesen, hogy ez a 2010-
es 12 % világátlagban mit jelenthet. Az európai 
népesség (1994-ben) a világ 8 %-a, az energia-
felhasználás 18,1 %-a.

Az IEA adatai szerint 2000-ben a megúju-
ló energiák aránya 18 % (Vajda, 2001, 105.) 
Shashi Kumar szerint (1990) 18 %, Büki Ger-
gely szerint 7,5 %, a 2060-ban várható érték 
30–40% (IEA).

Vajda György adatai szerint 2100-ban a 
megújuló energiák maximális potenciális le-
hetősége 1100 EJ : 3600 EJ = 30,5 %. (Vajda, 
2001, 107.) A világ évenként reálisan haszno-
sítható megújuló potenciáljai a teljes energia-
igény %-ában 2100-ban a bemutatott relatív 
arányok szerint 0,8 : (5-6) = 13–16 %, azaz 
maximális potenciális lehetőség (30,5 %) 
kereken fele, 50 %-a. (Vajda, 2004, 235. 23. 
ábra) Ha a 2100-ban várható teljes energia-
igényt 1600 EJ/év-nek vesszük, akkor az ös-
szes megújuló energia maximális potenciális 
lehetősége 1100 : 1600 = 0,687 ≈ 69 %. Az 
előbbi relatív aránnyal számolva (1600 : 3600 
= 0,44), (13-16%) : 0,44 = 29–36 % maximális 
megújuló arány valószínűsíthető 2100-ra.

Az energiaszerkezet 21. századi várható 
alakulásával foglalkozik Füst Antal és Hargi-
tai Róbert (Füst – Hargitai, 2007) tanulmá-
nya is. A dolgozat 4. ábráján szereplő diagram 
szerint 2030-ban a kőolaj aránya 39 %, a 
földgázé 23 %, a széné 24 %, az összes fosszi-
lis aránya 86 % lehet, 6 % a nukleáris és 8 % 
az összes megújuló (geotermikus, nap, víz) 
forrás. A 2050. évi arányok a tanulmány sze-
rint: kőolaj 26%, földgáz 21%, szén 23%, az 
összes fosszilis 70 %, 12 % az atomenergia és 
18% az összes megújuló. A 21. század második 
felére már jelentősebb átalakulást prognoszti-
zál a tanulmány: kőolaj 9 %, földgáz 4 %, szén 
30 %, összes fosszilis 43 %, 22 % az atom- és 
35 % a megújuló energiák.

A bemutatott adatok összesítése alapján 
a megújuló energiák becsült arányai a 21. 
századra. (4. táblázat) A bemutatott adatok 
összegzése alapján a közelebbi jövőre (2030) 
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vonatkozóan a becslések gyakorlatilag egybe-
vágnak, a fosszilis energiahordozók arányát 
84–86 %-ra, az összes megújulóét 10–14 %-ra 
várják a szerzők. A távolabbi jövőre (2050. év) 
is „reális” prognózisok szólnak 50–70 %-os 
fosszilis aránnyal, és a nukleáris elfogadottság 
12–18 %-os aránya mellett, 20–40 % közötti 
összes megújuló aránnyal. A távoli jövő (2100) 
vonatkozásában már inkább érvényesül az a 

„nézet”, hogy a kőolaj- és földgázkészletek 
hamarosan kimerülnek, s jóval nagyobb; 30–
60 %-os megújuló arányok is megjelennek.

A ma ismert megújuló energiahordozók 
távoli jövőben várható, „magasnak tűnő” ará-

nyával kapcsolatban indokolt visszautalni arra, 
hogy a bioanyagok viszonylag alacsony 10–20 
%-os kimenő hatásfokú (villamosenergia-, il-
letve folyékony üzemanyag-előállítás esetén) 
hasznosí tása lehetséges. Továbbá arra is, hogy 
a bioanyagok (fa, fű, repce, kukorica) nagy-
ságrenddel nagyobb tömegű termelése (me-
zőgazdasági területeken monokultúrák kiala-
kulása) ökológiai problémákat is felvethet. 

Tanulmányunkban a ma ismert megúju-
ló energiafajták várható használatáról szól-
tunk. Nem említettük a távoli jövő lehetősé-
geként a fúziós energiatermelés, avagy újabb 
(mágneses) források esetleges alkalmazását. 

Szerző, hivatkozás                   2030                   2050                   2100 
 Fosszilis Megújuló Fosszilis Megújuló Fosszilis Megújuló

Büki Gergely
(Büki, 2006) 84 10    

Pápay József
(Pápay, 2006) 84 11    

Shashi Kumar
(Kumar, 2203)   51–73 22–39  

Füst Antal – 
Hargitai Róbert 86 14 70 30 43 57
(Füst – Hargittai, 2007) 

IEA (Pápay, 2006)
(2060-ban)    30–40  

Vajda György 
(Vajda, 2001, 2004)        30
(Abszolút maximum)      

      3600 EJ összes
      igény mellett
Vajda György      13–16 %
(Vajda, 2001, 2004)  
(Reális, max)      1600 EJ összes
      igény mellett
      29–36 %

4. táblázat • Megújuló energiafajták becsült arányai (%) a 21. századra
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