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Az EU energiabiztonsága 

 

Abstract 

EU energy dependence is a significant security risk factor. Already the European Security Strategy 

adopted in 2003 as an integral part of the Common Foreign and Security Policy (CFSP) looked upon 

it as a risk, but the demand for a common energy policy reached the level of acting upon it only in 

2006 when the Green Paper: A European strategy for sustainable, competitive and secure energy and 

the Action Plan for Energy Efficiency were adopted.This paper discusses the different sources of 

energy separately, including the relevant risks, problems, and proposals for solutions. 

 

Bevezetés 

Korábbi tanulmányaim során az EU energiafüggőségét jelentős biztonsági kockázatnak 

értékeltem. Erre a 2003-ban elfogadott Európai Biztonsági Stratégia – mint a KKBP szerves 

része – szintén kockázatként tekintett már, de az egységes energiapolitika igénye 2006-ban 

érte el azt a szintet, hogy megszülessen az Európai Stratégia a fenntartható, versenyképes és 

biztonságos energiáért című Zöld Könyv, valamint az Energiahatékonysági Cselekvési Terv. 

A következő lépcsőfokokat 2007-ben az EU első Energia Cselekvési Terve, majd 2009-ben a 

harmadik energiacsomagot alkotó jogszabály, 2010-ben pedig az Energia 2020 Stratégia 

jelentette. Az EU azonban jelenleg a nemzetközi energiapiacon nem rendelkezik komoly 

befolyással, holott energiafelhasználása a világ fogyasztásának mintegy 20 %-át teszi ki. Ezen 

túlmenően az Uniónak jelentős összegeket kell fordítania az elkövetkező 15 évben az elavult 

infrastruktúráinak megújítására, amellyel az energiának a fogyasztókhoz történő zavartalan 

eljuttatását hivatott biztosítani. A belső piacok – leginkább Kelet-Közép-Európában – 

azonban továbbra is fragmentáltak, a jelentős beruházások és a technológiai átállás hiánya 
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tovább mélyítik a kitettségét. A folyamatot tovább nehezíti az energiaszektort irányító 

multinacionális vállalatok érdekérvényesítő képessége, ami a megújuló energiaellátásra 

történő átállást korlátozott mértékben hátráltatja. Amennyiben ezeket az akadályokat az EU-

nak nem sikerül rövid időn belül leküzdenie, az versenyképességére negatív hatással lesz, ami 

komoly gazdasági, majd biztonsági kihívások elé állíthatja a Közösséget. 

A könnyebb átláthatóság érdekében jelen tanulmányomban külön tárgyalom az egyes 

energiaforrásokat és az azokkal kapcsolatos kockázatokat, problémákat, megoldási 

javaslatokat. 

1. Földgáz 

A British Petrol 2015 júniusában kiadott éves energiaipari jelentése
2
 értelmében Irán 34 ezer 

milliárd m
3
 gáztartaléka mögött Oroszország 32,6 ezer milliárd m

3
 gáztartalékkal rendelkezik. 

A harmadik helyezett Katar 24,5 ezer milliárd m
3
-rel, a negyedik helyen Türkmenisztán 

található 17,5 ezer milliárd m
3
-rel, az USA pedig ötödik lett a 9,8 ezer milliárd m

3
 

gáztartalékával. A kimutatás alapján megállapítható, hogy az EU tagállamainak csupán 1,5 

milliárd m
3 
tartalékuk van. 

Fontos megemlíteni, hogy az Amerikai Egyesült Államok időben észlelte saját 

energiakitettségének veszélyét, ezért új technológiák bevezetésével sikeresen kezdhetett bele 

a területén található palagáz kitermelésbe. Ennek köszönhetően 2014-ben az USA termelte ki 

a legtöbb földgázt a világon, mintegy 728,3 milliárd m
3
-t. A második helyen Oroszország 

578,7 milliárd m
3
-rel, harmadikként Katar 177,2 milliárd m

3
-rel, negyedikként Irán 172, 6 

milliárd m
3
-rel, ötödikként Kanada 162 milliárd m

3
-rel végzett. Európa 259,7 milliárd m

3 

földgázt termelt ki 2014-ben, amelyből 108,8 milliárd m
3
-t Norvégia, 18,6 milliárd m

3
-t pedig 

Ukrajna adott. Így, ha szigorúan az EU-ra lebontva kívánjuk a statisztikai adatokat 

vonatkoztatni, megállapíthatjuk, hogy Európa kitermelése csupán 132,3 milliárd m
3
 volt. 

Ezzel szemben a fogyasztás igen érdekes adatokkal szolgál. Az első helyezett az USA volt 

759,4 milliárd m
3
-rel, Oroszország 409,2 milliárd m

3
-rel a második, a harmadik az EU 386,9 

                                                 

2
 BP Statistical Review of World Energy, http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-

review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf (letöltve: 2015. július 27.) 

http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf
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milliárd m
3
-rel,

3
 a negyedik Kína 185,5 milliárd m

3
-rel, ötödik pedig Irán volt 170,2 milliárd 

m
3
-rel. 

A statisztikai adatok megmutatják, hogy a földgázfogyasztás szempontjából az EU a 

harmadik legnagyobb felhasználó a világon, a világ összes fogyasztásának mintegy 11,4 

százalékát teszi ki. Ennek ellenére tartaléka a világ összes gáztartalékának még az egy 

százalékát sem, kitermelése a világ gázkitermelése vonatkozásában pedig a négy százalékot 

sem éri el. 

Az előző adatokból levezethető, hogy az EU szinte teljes mértékben ki van szolgáltatva 

Oroszországnak, hiszen gázszükségleteinek egyharmadát az orosz energiacégek biztosítják. A 

képet tovább árnyalja, hogy a gáz majdnem 40 százaléka Ukrajnán keresztül érkezik, aminek 

kockázatát a 2006-os és 2009-es orosz-ukrán gázvitából fakadó gázszállítási nehézségek is 

megmutatták.
4
 2015 novemberében Oroszország pedig leállította a gázszállítást Ukrajnába

5
. 

 Bonyolítja a helyzetet, hogy Oroszország EU-val való viszonya összetett és konfliktusokkal 

terhelt. Az EU-Orosz Tanács a különféle területeken történő együttműködést hivatott 

elősegíteni. Ennek azonban nagy gátja az, hogy jelenleg vízumkötelezettség van a felek 

között. Az EU továbbá kritizálta Oroszországot korábbi csecsenföldi és grúziai beavatkozása 

és politikája, illetőleg a Krím-félsziget annektálása miatt. Súrlódáshoz vezet az is, hogy 

számos szovjet utódállam, mint Ukrajna, Moldova és Belorusszia a Keleti Partnerségi 

Program keretein belül egyre inkább közeledik az EU felé, melyet Moszkva nem néz jó 

szemmel és próbálja gátolni a folyamatot. Az ukrán válság ezt a problémakört tovább 

mélyítette. Oroszország az energiaéhes európai piac egyik fő ellátója, amiből egy újabb 

konfliktus is adódik, miszerint Oroszország államilag támogatja a hazai energetikai 

fogyasztókat, oly módon, hogy olcsóbb árszabással juttatja őket kőolajhoz, vagy földgázhoz. 

Az EU szerint ez piacellenes magatartás és Oroszországnak, mint a WTO tagjának, nem 

szabadna differenciált árakat alkalmaznia. 

Ugyanakkor a fentiekben kifejtett kitettséget, a konfliktusokkal terhelt állapotot tovább 

árnyalja az orosz gáznak Európába való juttatása területén felmerülő problémakör, elsősorban, 

hogy a vezetékek jelentős része azon az Ukrajnán haladnak keresztül, amellyel Oroszország 

                                                 

3
 Amiből Norvégia fogyasztása 4,7 milliárd m

3
, míg Ukrajnáé 38,4 milliárd m

3
 volt. 

4
 http://mno.hu/kulfold/oroszukraneu-gaztargyalasok-lesznek-junius-vegen-1292092 (letöltve: 2015. július 21.) 

5
 http://24.hu/kulfold/2015/11/25/oroszorszag-leallitotta-a-gazszallitast-ukrajnaba/ (letöltve: 2015. november 30.) 

http://mno.hu/kulfold/oroszukraneu-gaztargyalasok-lesznek-junius-vegen-1292092
http://24.hu/kulfold/2015/11/25/oroszorszag-leallitotta-a-gazszallitast-ukrajnaba/
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jelenleg háborús konfliktusban áll. A Déli Áramlat gázvezeték lett volna arra hivatott, hogy az 

EU számára nélkülözhetetlen orosz gázt alternatív úton a térségbe juttassák. A Déli Áramlat 

projektjét véglegesen 2014. december 1-jén állították le,
6
 amikor is Vlagyimir Putyin orosz 

elnök ankarai látogatásán az ez irányú döntést bejelentette. A projekt keretében az orosz 

földgáz a Fekete-tengeren, Bulgárián, Szerbián, Magyarországon és Szlovénián keresztül 

jutott volna el Ausztriáig, a másik ágán pedig Görögországon keresztül Olaszországba. 

A jelenlegi folyamatok mégis arra engednek következtetni, hogy az alternatív gázvezeték 

kiépítéséről az oroszok nem tettek le. A közelmúltban Törökországgal írtak alá 

megállapodást, amely szerint az új vezeték
7
 a Fekete-tengeren keresztül jutna Ankarába, majd 

Görögországba. A tervről magas szintű tárgyalások folytak.
8
 A Török Áramlat a tervek szerint 

évi 63 milliárd köbméter kapacitású lesz, a vezeték első, 15,75 milliárd köbméteres szakaszát 

2017-ben tervezik üzembe helyezni.
9
 A kivitelezés azonban jelentős veszélybe került a török 

légierő által lelőtt orosz vadászbombázó miatt kialakult feszültségnek köszönhetően. 

Oroszország jelenlegi szankciói közé tartozik a Török Áramlat, valamint egy törökországi 

atomreaktor megépítésének felfüggesztése. 

A Nabucco gázvezeték a fenti orosz függést lett volna hivatott orvosolni, hiszen Oroszország 

helyett Azerbajdzsánból, Türkmenisztánból, majd Kazahsztánból, illetőleg a közel-keleti 

térségből látta volna el gázzal Európát. Az eredeti Nabucco vezeték a törökországi Ahiboztól 

az osztrák Baumgarten an der Marchig tartott volna, mindösszesen 3300 kilométer hosszan. 

Az ezt követő terv, a Nabucco West szerint a vezeték a török-bolgár határtól kezdve haladt 

volna az eredeti útvonalon.
10

 Végül az azerbajdzsáni Shah Deniz II. földgázmező kitermelői 

bejelentették, hogy a TAP
11

 vezetéken kívánnak Görögországon és Albánián keresztül 

Olaszországba földgázt szállítani. A döntés jelentőségéről a Gazprom elnöke
12

 a 

következőképpen nyilatkozott: „Európa kezdett vereségeket szenvedni más régiókban, 

                                                 

6
 Főként a folyamatos bolgár akadályok, és a Krimi konfliktus miatti EU-s szankciók bevezetésének 

köszönhetően. 
7
 A Török Áramlat. 

8
 http://mfor.hu/cikkek/Tamogatjak_a_gorogok_a_Torok_Aramlat_epiteset.html (letöltve: 2015. július 24.) 

9
 http://www.origo.hu/gazdasag/20150810-osztottak-szoroztak-a-gazpromnal-torok-aramlat-koltsegvetes.html 

(letöltve: 2015. augusztus 26.) 
10

 Ausztrián 47, Magyarországon 383, Románián 475, Bulgárián pedig 424, mindösszesen tehát 1329 km 

hosszan. 
11

 Transz-adriai földgázvezeték. 
12

 Alekszej Miller. 

http://mfor.hu/cikkek/Tamogatjak_a_gorogok_a_Torok_Aramlat_epiteset.html
http://www.origo.hu/gazdasag/20150810-osztottak-szoroztak-a-gazpromnal-torok-aramlat-koltsegvetes.html
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ahonnan gázt remélt. Ha ez folytatódik, az kockázatot jelent az Európai Unió 

energiabiztonságára.” 
13

 

Az EU a Nabucco kudarca után továbbra is alternatív megoldásokat keres az orosz 

gázfüggőség csökkentésére, emiatt a kiemelt uniós projektek listáján előre vett több gázimport 

projektet. A jelenlegi tervek szerint a megoldást a Déli Gázfolyosó
14

 jelentheti, aminek 

költsége az előzetes számítások szerint 45 milliárd USA dollár lesz. A gázfolyosó magába 

foglalná a Dél-kaukázusi vezeték kiterjesztését,
15

 a Transz-anatóliai gázvezetéket,
16

 a fent 

említett Transz-adriai gázvezetéket, majd a Transz-kaszpi vezetéket.
17

 Így a gázfolyosó az 

orosz gáz helyett azeri, majdan türkmén gázt juttatna Grúzián, Törökországon, 

Görögországon és Albánián keresztül Olaszországba. Ezzel az EU azonban csak bizonyos 

mértékben oldaná meg az orosz gáztól való függetlenedését, hiszen a nyomvonal teljesen 

elkerülné a déli és keleti térség tagállamait.
18

 Ezen túl, mint arra a Bankfigyelő Hálózat „Pipe 

Dreams” 2015. januári jelentése
19

 is rámutat, komoly problémát vethet fel a gázvezeték 

finanszírozása is. Bár a projekteket leginkább magáncégek kiviteleznék, azokat jelentős 

közpénzekkel kívánják támogatni, amelyeket végső soron az uniós állampolgárokkal 

fizettetnének meg. Joggal merül fel a kérdés, miszerint mekkora kockázattal járhat, hogy a 

hatalmas összegekbe kerülő beruházás nem is az EU, illetőleg tagállamainak tulajdonát fogja 

képezni, hanem különféle magáncégekét? A magánvállalatok elsődleges célja ugyanis a profit 

maximalizálása, míg az alternatív gázellátás pontosan a gázár csökkentését szolgálná, hiszen 

Oroszország érdeke az, hogy a gáztartalékait eladja Európának, lehetőleg a legmagasabb áron. 

Emiatt tudja Európát sakkban tartani, ez generálja a gázfüggőséget jelentő kockázatot. Ha 

azonban a másik oldalon az alternatív ellátást magáncégek biztosítják, lehet, hogy az Unió 

nem kerül közelebb a megoldáshoz, hiszen a magáncégek egy idő után szintén a profitjukra 

fognak koncentrálni, tehát számukra is az lesz a legfontosabb, hogy gázt adjanak el az EU-

nak, szintén a lehető legmagasabb áron. Így, ha a kérdést tovább boncolgatjuk, azt is láthatjuk, 

hogy Oroszországnak ezzel a befolyásoló képessége tovább nőhet, hiszen a jövőben olyan 

nemzetközi cégeknek kell csak kedvezményeket adnia, amelyek ugyanabban az üzletágban 

                                                 

13
 http://hvg.hu/gazdasag/20130628_Gazprom (letöltve: 2015. augusztus 25.) 

14
 Southern Gas Corridor / Euro-Caspian Mega Pipline. 

15
 SCPx. 

16
 TANAP. 

17
 TCP. 

18
 Pl. Magyarországot, Bulgáriát, Romániát, Horvátországot, Szlovéniát. 

19
 CEE Bankwatch Network: Pipe dreams, Why public subsidies for Lukoil in Azerbaijan will not reduce EU 

dependency on Russia, http://bankwatch.org/sites/default/files/PipeDreams-LukOil-21Jan2015.pdf (letöltve: 

2015. augusztus 25.) 

http://hvg.hu/gazdasag/20130628_Gazprom
http://bankwatch.org/sites/default/files/PipeDreams-LukOil-21Jan2015.pdf
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érdekeltek, mint maga az orosz állam. Nem kell így diplomáciai bonyodalmaktól tartaniuk, 

hiszen a magáncégek vonatkozásában a transzparencia kérdésköre igazából kizárható, 

nincsenek egymást követő, ellentétes érdekű vezetőváltások, mint a tagállamokban, vagy akár 

az EU szerveinél. A probléma fonákságát tovább szemlélteti, hogy a Déli Gázfolyosó 

projekthez az EU a Lukoilnak is kölcsönt kíván biztosítani a jövőben. Tehát az EU egy olyan 

orosz óriásvállalatnak kíván pénzeszközt kölcsönözni, amely abban fog közreműködni, hogy 

az orosz gázfüggőséget enyhítse. A jelentés szerint azonban az is problémát fog jelenteni, 

hogy a projekt nincs összhangban az EU jövőbeni gázfogyasztási trendjével, hiszen a tervek 

szerint az EU folyamatosan csökkenteni kívánja a fosszilis energia használatát. Ezt támasztja 

alá az is, hogy az EU gázfogyasztása már a gazdasági világválságot megelőző időszakban is 

csökkenést mutatott. Ez azonban azt prognosztizálja, hogy az EU tagállamait jelentős 

mértékben megterhelő, magánkézben lévő projektje nem maximális kapacitáson fog működni, 

ami így veszteségessé fog válni, ezt a későbbiekben azonban a gázárba kénytelenek lesznek 

beépíteni. Összegzésként megállapítható, hogy a Déli Gázfolyosó a jelenlegi konstrukcióban 

lehet, hogy látszólag az orosz energiafüggőség ellen hat, de jelentős pénzügyi kockázatnak 

minősül. 

További megoldást jelenthetne az Amerikai Egyesült Államokból, illetőleg Kanadából 

származó LNG,
20

 hiszen ezzel Európa Oroszországtól való függősége is jelentősen enyhülne. 

Ez a lehetőség az USA számára is nagy előnnyel járna, hiszen újból meghatározó szereplője 

lehetne a globális energiapiacnak. Ehhez azonban új LNG terminálok építése, és az elmaradt 

hálózati fragmentációk felszámolása szükséges. Nem hagyható figyelmen kívül ugyanakkor 

az sem, hogy az LNG technológia során a gáz cseppfolyósítása, majd újbóli visszaalakítása 

olyan plusz költségekkel járna, ami az LNG árát olyan mértékűre emelné, amely az orosz gáz 

árát meghaladná, így valós megoldást mégsem jelenthet. 

2. Kőolaj 

A földgáz kitettség mellett foglalkozni szükséges az EU kőolajszükségleteinek 

problémakörével is. A British Petrol 2015 júniusában kiadott éves energiaipari jelentése
21

 

szerint Venezuela 298,3 milliárd hordó tartalékával világelső, második Szaúd-Arábia 267 

milliárd hordóval, a harmadik Kanada 172, 9 milliárd hordóval, negyedik Irán 157,8, míg az 

                                                 

20
 Cseppfolyósított földgáz / liquefied natural gas. 

21
 Lásd: 1. 
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ötödik Irak 150 milliárd hordóval. Oroszország a hatodik helyen található 103, 2 milliárd 

hordóval. Európa kőolajtartaléka csupán 5,8 milliárd hordó. 

A tartalékokkal szemben a kitermelési adatok azonban mást mutatnak, ami nagyban 

köszönhető az amerikai palaolaj kitermelésnek is. A tavalyi évben napi 11.644.000 hordóval 

az első az USA, a második 11.505.000 hordóval Szaúd-Arábia, 10.838.000 hordóval pedig 

Oroszország lett a harmadik. A negyedik, ötödik helyen jelentősen kevesebb produktummal 

Kanada 4.292.000 hordó, Kína pedig 4.246.000. hordó napi kitermeléssel végzett. Az EU napi 

produktuma 1.411.000 hordó naponta. 

A fogyasztás adatai alapján megállapítható, hogy az USA napi 19.035.000 hordónyi 

felhasználását követve az EU napi 12.527.000 hordónyi felhasználásával a második, a 

világnapi összes fogyasztása 92.086.000 hordó.  

A statisztikai adatok megmutatják, hogy a kőolajfogyasztás szempontjából az EU a második 

legnagyobb felhasználó a világon, fogyasztása a világ összes fogyasztásának mintegy 13,6 

százalékát teszi ki. Ennek ellenére tartaléka a világ összes kőolajtartalékának még az egy 

százalékát sem éri el, kitermelése a világ kőolaj kitermelése szempontjából pedig nem éri el 

az 1,6 százalékot. 

Megállapítható tehát, hogy az EU kőolajfüggősége hasonló mértékű a földgázfüggőségéhez, 

ez azonban mégsem jelent ugyanakkora kockázatot, hiszen a kőolaj globális tömegtermék, 

szemben a földgázzal, ami regionális tömegtermék.
22

 Emiatt Oroszország az EU 

kőolajkitettségére tekintettel, nem tud hasonló érdekérvényesítésteszközölni, mint azt a 

földgáz területén teszi. 

A kockázatot tovább csökkenti az USA palaolaj kitermelése is, hiszen az új kitermelési 

technológiának köszönhetően az ország 2020-ra 62 dollárért értékesítheti hordónként a nyers 

kőolaját. Egyes álláspontok szerint Szaúd-Arábia 2014 novemberében emiatt több OPEC 

partnerével együtt drasztikus mértékben megemelte kitermelését, amitől azt várta, hogy a 

palaolaj-kitermelő konkurensek kénytelenek lesznek felhagyni a tevékenységükkel és a 

további beruházásokkal, mivel a kőolaj világpiaci ára olyan mértékben fog így csökkeni, hogy 

                                                 

22
 Eperjesi Zoltán: Az Európai Unió földgázpolitikája, valamint az Energia 2020 stratégia ismertetése, Polgári 

Szemle, 2014. október – 10 évfolyam, 3-6. szám 
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az már nem fogja megérni az új technológiát használó vetélytársaknak.
23

 Ezt nem sikerült 

elérniük, de az olaj hordónkénti árát a 2009-es pénzügyi válság idején lévő szintre 

csökkentették, amit az iráni atomprogramban beállt változások tovább fognak mérsékelni, 

mivel ezeknek köszönhetően Irán 2016-ban visszatérhet a nemzetközi piacokra, ami a 

túlkínálatot várhatóan tovább fogja erősíteni.
24

  

Ettől eltérő álláspontok szerint az OPEC kitermelési adatai valójában más, rejtett indokokat 

szolgálnak. A kitermelési többlet ugyanis pontosan Szaúd-Arábia egyik legfőbb szövetségesét, 

az Amerikai Egyesült Államokat erősíti geopolitikai szempontból, hiszen ezzel Oroszországot 

is arra késztette, hogy a fosszilis energiaexportra épülő gazdasága egyik legfőbb forrásának 

árát csökkentse, jelentős kiesést okozva így Moszkvának. Mindkét elmélet megmutatja 

ugyanakkor, hogy a kőolajat milyen geopolitikai célok elérésére lehet felhasználni. 

A kőolaj vezetékek területén a kelet-európai nyersolajszállító és a nyugati infrastruktúrák 

közötti összeköttetési hiányosságok még ma is jellemzők. Így a közép-kelet-európai térség és 

a nyugati térség között nem biztosított a kőolaj- és petróleumtermékek alternatív vezetékeken 

történő szállítása, ami az infrastruktúra működésének tartós zavara esetén okozhatna némi 

nehézséget. Ez azonban nem jelentene drasztikusan érezhető ellátási zavart, de jelentős 

mértékben megnövelné a Balti-tengeren, a Fekete-tengeren és a rendkívül forgalmas török 

szorosoknál a tartályhajók forgalmát, ami ezáltal fokozná a balesetek és olajkatasztrófák 

kockázatát. A szárazfölddel körülvett EU tagállamok helyzetére megoldást jelenthetne a 

Schwechat – Pozsony kőolajvezeték megépítése, a részben már felújított Adria  kőolajvezeték 

teljes rekonstrukciója, az ukrán kőolajvezeték rekonstruálása, valamint lengyelországi 

meghosszabbítása. Ezt szolgálná a Fekete-tenger és a TAP vezetéket összekötő összeurópai 

olajvezeték megépítése is. Az ellátás biztonságát tovább növelné a kapacitások szűk 

keresztmetszeteinek felszámolása, illetőleg az ellenirányú áramlások engedélyezése. 

3. Atomenergia 

Az energiafüggőségre megfelelő válasz lehet Európa részéről az atomenergia 

felhasználásának megtartása. Az EU területén jelenleg 14 tagállamban mindösszesen 142 

                                                 

23
 http://www.atv.hu/kulfold/20150821-olajszkander-veget-erhet-a-szaudi-olajdominancia (letöltve: 2015. 

augusztus 26.) 
24

 http://www.energiainfo.hu/cikk/valsagtanacskozast-fontolgat-az-opec.33544.html (letöltve: 2015. augusztus 

26.) 

http://www.atv.hu/kulfold/20150821-olajszkander-veget-erhet-a-szaudi-olajdominancia
http://www.energiainfo.hu/cikk/valsagtanacskozast-fontolgat-az-opec.33544.html
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atomreaktor működik. A korábbi pontokban is figyelembe vett BP 2014-es évre vonatkozó 

energiaipari jelentése alapján megállapítható, hogy az atomenergia felhasználásának területén 

az EU vezet a világban, 198,3 millió tonna olajnak megfelelő energiát állított elő ily módon 

tavaly, míg második helyen az USA 189,8 millió tonna olajnak megfelelőt. A harmadik 

helyen Oroszország 40,9, negyedik helyen Dél-Korea 35,4, ötödik helyen pedig Kína végzett 

28,6 tonna olajnak megfelelő energia előállításával. 

Az adatok tükrében megállapítható, hogy az EU tagállamai az energiafüggőséget az 

atomenergia segítségével kívánták leküzdeni. Ebben jelentős változást okozott a fukushimai 

atomkatasztrófa, aminek hatására Németország
25

 kormánya 2011-ben azonnal leállított nyolc 

reaktort, majd határozatban döntött arról, hogy 2022 végéig be kívánja zárni az ország 17 

atomerőművét.
26

 Ennek egyik lépése volt, hogy 2015 júniusában végleg leállították az ország 

legrégebben működő atomreaktorát. A nukleáris energiatermelést gáz- és szénerőművek 

fejlesztésével és a megújuló energiaforrások jelentősebb igénybevételével kívánják 

kiváltani.
27

 A tagállamok közötti atomvitát ez az eset újból kiújította, hiszen Franciaország
28

 

továbbra is ragaszkodik az atomenergiához. Az európai egység hiányát szemlélteti az is, hogy 

Franciaország mellett az Egyesült Királyság, Finnország, Magyarország, és Szlovákia is új 

atomreaktorok üzembe helyezését tervezi. Az EU azonban világviszonylatban kezd lemaradni, 

különösen igaz ez Kína, India és Szaúd-Arábia atomprogramjainak ismeretében. 

Annak megállapítására, hogy az atomenergia biztonságos energiaforrás-e, annak alkalmazása 

mekkora kockázattal járhat, és a jövőben mekkora szerephez juthat az EU-ban, Bana Jánossal, 

az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. balesetelhárítási vezetőjével folytattam konzultációt, amely 

során az alábbiakra jutottam. 

Az atomenergiával való szembenállás egyik legmeghatározóbb érve a balesetektől való 

félelem. Az atomenergia polgári célú energiafelhasználásának mintegy 70 éves történelmében 

azonban csupán három komolyabb balesetről beszélhetünk. Az első a Three Mile Island 

(USA) atomerőműben 1979-ben bekövetkezett baleset volt, amely regionális szintű 

                                                 

25
 Amely tagállam egymaga az EU atomenergiájának több mint 10 %-át adta 2014-ben. 

26
 22 milliárd eurós veszteséget okoz Németország az atomerőművek lekapcsolásával. 

http://hvg.hu/vilag/20110603_nemetorszag_atomenergia_veszteseg (letöltve: 2013.január 05.) 
27

 Német kormánydöntés az atomerőművek 2022-ig történő bezárásáról. http://karpatinfo.net/kulfold 

/2011/06/06/nemet-kormanydontes-az-atomeromuvek-2022-ig-torteno-bezarasarol (letöltve: 2013. január 06.) 
28

 Amely tagállam a tavalyi évben az EU atomenergiájának csaknem felét állította elő, saját energiamixében az 

atomenergia 80 %-ot töltött be. 
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katasztrófának tekinthető, amit egy téves kezelői tevékenység
29

 okozott, aminek 

következtében megolvadt a reaktorzóna. A katasztrófának nem volt jelentős környezeti hatása, 

mert a sugárzó anyagot az épületen belül tudták tartani. Ez után történt az 1986-os csernobili 

baleset, ami az első és egyetlen nukleáris katasztrófa volt, amelynek világméretű hatásai 

voltak. Ezt szintén egy téves kezelői beavatkozás okozta, amit az akkori grafit moderátoros 

technológia
30

 tovább súlyosbított. A reaktorépület teteje lerobbant, így a sugárzó anyag a 

légkörbe juthatott. A harmadik pedig a 2011-ben bekövetkezett fukushimai baleset volt, ami 

szintén regionális szintű katasztrófát okozott. A balesethez egy természeti katasztrófa
31

, egy 

tervezési hiba
32

, valamint emberi mulasztás
33

 együttes bekövetkezése vezetett. A reaktorhűtés 

mellett gondot okozott, hogy a folyamatok során hidrogén képződött, ez robbanáshoz vezetett, 

ami pedig megrongálta a reaktorépületeket, így a sugárzó anyagot nem sikerült épületen belül 

tartani. A három balesetben, a közvetlen hatások miatt néhány tucat ember halt meg, míg 

közvetetten, a környezeti sugárzás hatásainak áldozatai néhány ezerre tehetők. Az áldozatok 

számát jelentősen emelték a csernobili elhárítás során a nem megfelelő védőeszközök 

használata, és a megfelelő védőeszközök helytelen alkalmazása. Mindemellett látható, hogy 

az atomenergia majdnem hetven éves, békés célú, polgári felhasználása a Föld viszonylatában 

elhanyagolható veszteséggel járó katasztrófákhoz vezetett. 

A fukushimai katasztrófát követően az európai atomerőműveket egy úgynevezett „stressz 

teszten” keresztül vizsgálták meg, melynek eredményét és következményeit az Európai 

Nukleáris Biztonsági Hatóságok Csoportja 2012. április 25-én hagyta jóvá felülvizsgálati 

jelentésében. Ebben kielégítőnek találták az európai atomerőművek jelenlegi védelmét, ennek 

ellenére új eszközök és biztonsági előírások lettek bevezetve minden országban
34

. A fentiek 

tükrében kijelenthető, hogy az atomenergia polgári célú felhasználása Európában 

biztonságosnak tekinthető. 

Komoly kihívásként szokás emlegetni, hogy az atomerőművek évente 7000 m
3
 radioaktív 

hulladékot termelnek a világban. Kutatásom során ezzel kapcsolatban az alábbiakra jutottam. 

                                                 

29
 Tehát emberi hiba, nem pedig technológiai meghibásodás váltotta ki. 

30
 RBMK technológia, ami azóta kivonásra került. 

31
 Cunami. 

32
 A reaktorok hűtését biztosító biztonsági dízel generátorokat a földszintre helyezték el, amit a beáramló víz 

tönkre tett. 
33

 Korábbi ellenőrzések során megállapították, hogy a védőgátakat szükséges lenne megemelni, de azt lévén, 

hogy kifutó erőművekről volt szó, nem hajtották végre. 
34

 Amelyek leginkább a végső hőelnyelő képességek növelésére, és a villamos energia üzemzavar esetén történő 

biztosítására koncentrálnak. 
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Meg kell különböztetni kis és közepes aktivitású,
35

 valamint nagy aktivitású
36

 radioaktív 

hulladékot. A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékokat pl. Magyarországon 200 

literes acélhordókba helyezik, amiket betonba öntenek, majd a Bátaapátiban erre kialakított 

földalatti tárolóba raknak, amit szintén bebetonoznak. A nagy aktivitású radioaktív 

hulladékokat pedig az atomerőmű területén nagy aktivitású kutakba,
37

 a kiégett kazettákat 

pedig átmeneti tárolókba helyezik,
38

 amiket később végső helyükre, vagy reprocesszálásra 

szállítanak. A fűtőelemeket célszerű véglegesen földalatti tárolókba elhelyezni, ez a 

legnagyobb biztonságot jelenti, így akár földrengés esetén is megfelelően védve vannak. A 

kiégett fűtőelemek ugyanakkor akár több száz évig is veszélyesek maradhatnak a környezetre. 

Az EU első mélységi tárolói a tervek szerint 12 éven belül Finnországban, Svédországban és 

Franciaországban készülhetnek el. A kiégett fűtőelemek kezelésének területén azonban 

paradigmaváltás is megfigyelhető, hiszen a kiégett fűtőelemekre ma már nem hulladékként 

gondolnak elsődlegesen, hanem abból reprocesszálással új üzemanyagot gyártanak, így 

jelentősen kevesebb radioaktív hulladék marad
39

 vissza. Egyébként a paksi atomerőművel 

megegyező nagyságú atomerőmű éves összes nagyaktivitású hulladéka elfér egy 3x3x2,5 m-

es konténerben, ami kezelhető mennyiségnek tekinthető. 

A fűtőelemek őrzése magas biztonsági szinten történik. Ugyanakkor komoly biztonsági 

kockázatot egyedül a kiégett fűtőelemek jelenthetnének, de ezek sem kimagasló mértékűt, 

mivel még ha illetéktelen személyek kezébe is jutnának
40

 ilyen elemek, atombombát vagy 

piszkos bombát akkor sem lennének képesek készíteni belőlük, mivel szerkezeti 

felépítésükből adódóan azt kizárólag ipari környezetben tudnák megvalósítani, amellyel a 

terrorszervezetek nem rendelkeznek. 

Biztonsági kockázatként merült fel a kérdés, hogy az atomerőművek fűtőelem-ellátottsága 

miatt nem kerülhet-e az EU újból függőségi viszonyba, ugyanúgy, mint a földgáz területén? A 

válasz a kérdésre: nem. A jelenlegi szabályozás szerint az atomerőműveknek ugyanis két éves 

fűtőelem-készlettel kell rendelkezniük. A fűtőelemeket ugyanakkor nem csak 

Oroszországban, hanem Nyugat-Európában is le lehet gyártatni, ami ugyancsak a függés ellen 

                                                 

35
 Munkaruha, szerszám, mentesítő (dekontamináló) folyadék, stb. 

36
 Használt üzemanyag, valamint bizonyos felaktiválódott berendezések. 

37
 Amiket betonba ágyazott acélcsövek alkotnak. 

38
 50 évig. 

39
 A maradékot üvegtömbbe helyezik és visszaadják a származási országnak 

40
 Ami az atomerőművek sikerese megtámadását jelentené, mivel az átmeneti tárolásuk ott valósul meg. A kiégett 

fűtőelemeket egyébként 20 cm falvastagságú acéltárolókban tartják, amelyek illetéktelen mozgatása szinte 

kivitelezhetetlen logisztikát feltételezne. 
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hat. Az importot egyébiránt az urán világpiaci ára serkenti, mivel az Ausztráliából származó 

urán
41

 szállítással együtt olcsóbb, mint ha pl. Magyarország saját kitermelésbe kezdene. Az 

urán, mint nyersanyag egyéb iránt több tagállam rendelkezésére áll. A fentieket tovább erősíti 

az a szándék, miszerint 2017-re Kazahsztánban megépítenek egy nukleáris bankot, amely egy 

nagyobb város háromévi energiáját fedezni tudó urán raktározására lesz alkalmas.
42

 

Ugyanakkor jelenleg komoly erőfeszítéseket tesznek a fúziós reaktorok létrehozására, 

amelyek biztonságos használata esetén nem keletkeznének nagyaktivitású hulladékok. Ez 

lehet az atomenergia új generációja, amelynek működése azonban kb. 50 év múlva válhat 

realitássá. Ugyancsak új típusú atomenergia felhasználást jelentenek a tóriumos reaktorok, 

amelyek alkalmazása során lényegesen kevesebb radioaktív hulladék keletkezik, ráadásul 

ezek lebomlási ideje is gyorsabb. Az új atomerőművek – úgy, mint a Paks II. – ugyanakkor 

már nem zsinóráramú erőművek, amelyeknél a technológiából adódóan a 100 %-os termelés a 

tervezési élettartam biztosítására a legmegfelelőbb,
43

 hanem olyan típusúak,
44

 amelyek 

teljesítménye 50 és 100 % között viszonylag könnyen változtatható, ami a gazdaságosságukat 

tovább növeli és megkönnyíti a villamosenergia-rendszerbe való illeszthetőségüket. 

Összegzésként megállapítható, hogy az atomerőművi villamosenergia-termelés gazdaságilag 

hatékony, hosszútávon alkalmazható, biztonságos áramellátást tesz lehetővé, üzemanyaga 

több forrásból stabil, kiszámítható áron beszerezhető, hosszabb ideig tárolható. A fentiek 

miatt, bár Németország mentesítheti energiamixét az atomenergiától, azt nem fogja tudni 

rentábilisan kiváltani alternatív illetőleg megújuló energiával. Emiatt a villamos energia ára 

jelentős mértékben emelkedni fog, ezt a lakosságnak és az iparnak kell majd megfizetnie, ami 

pedig a gazdaság bővülését visszaveti. Az atomenergia nélküli energiamix negatív hatása 

megfigyelhető Japánban, ahol 2015 augusztusában visszakapcsolták a Szendai erőművet, és a 

jelenlegi vezetés célja a többi atomerőmű újraindítása.
45

 Azért szükséges ez a lépés az ország 

számára – az igen jelentősnek ítélhető lakossági ellenállással szemben is – mivel ezáltal a 

villamos energia ára újból csökkenni fog, ami a termékek árát mérsékelni fogja, így a 

gazdaságra élénkintő hatással lehet. 

                                                 

41
 Köszönhetően a külszíni fejtés által nyújtotta lehetőségeknek. 

42
 https://mno.hu/kulfold/valakinek-zsiros-uzlet-lesz-az-atombank-1302116 (letöltve: 2015. szeptember 29.) 

43
 A reaktor élettartama a teljesítményváltoztatásokkal csökken. 

44
 Harmadik generációs atomerőművi technológia. 

45
 http://interjapanmagazin.com/japan-ujrainditja-atomeromuveit/ (letöltve: 2015. október 8.) 

https://mno.hu/kulfold/valakinek-zsiros-uzlet-lesz-az-atombank-1302116
http://interjapanmagazin.com/japan-ujrainditja-atomeromuveit/
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A paksi új atomerőművi blokkok létesítésének előmozdítása céljából elvégezték a 

villamosenergia-termelés alternatíváinak környezeti szempontú összehasonlítását a CML 

2001-es módszer
46

 alkalmazásával. Ennek során megállapítást nyert, hogy a savasodási 

potenciál,
47

 az eutrofizációs potenciál,
48

 a globális felmelegedés potenciál,
49

 a humán 

toxicitási potenciál
50

 és a fotokémiai ózonképzési potenciál
51

 tekintetében az 

atomtechnológiának a legkedvezőbb a környezetterhelése, tehát legkisebb a káros hatása. 

4. Megújuló energia, fenntartható energia 

Korábbi tanulmányomban
52

 már részletesen kifejtettem, hogy az EU milyen stratégia mentén 

kíván haladni a megújuló energiaforrások területén. Ennek két meghatározott területe a szél és 

napenergia, de mellettük meg kell említeni a geotermikus, a biomasszából, illetőleg a 

szemétből származó energiaforrásokat is. A korábbi pontokban is meghivatkozott BP 2014-es 

évre vonatkozó energiaipari jelentése alapján megállapítható, hogy a megújuló energia 

területén szintén az EU vezet a világon, 118,7 millió tonna olajnak megfelelő energiát
53

 

állított elő általa a tavalyi évben, míg második helyen az USA 65 millió tonna olajnak 

megfelelő mennyiséget. A harmadik helyen Kína 53,1 millió tonna olajnak megfelelő 

energiával állt. Ezután egy jelentős szakadékot követve negyedik helyen Brazília 15,4, ötödik 

helyen pedig India végzett 13,9 millió tonna olajnak megfelelő energia előállításával.  

Jelen tanulmányban azonban azokat a megújuló energiaforrásokat érintő aspektusokat 

kívánom elsődlegesen vizsgálni, amelyekről kevés tudományos megalapozottságú elemzés 

készül, amik azok egyéb, olykor negatív tényezőire vonatkoznak. A megújuló energia 

fejlődésének fő mozgatórugója ugyanis a klímaváltozás visszaszorítása, és a 

                                                 

46
 A hollandiai Leideni Egyetemen fejlesztett ki a CML 2001-es módszert, ami egzaktul normálja az egyes 

ágazati emissziókat a referencia anyagok mennyiségére. Az elemzés rendszerhatárai az üzemanyag 

kitermelésétől egészen annak átalakításáig terjednek. Az atomenergia felhasználásának elemzésekor nem csak 

az energiatermelést, hanem az erőmű építésével és felhagyásával, valamint a hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos terheléseket is vizsgálták. 
47

 Azaz mennyire járul hozzá a környezet pH-jának változásához az adott rendszer (kg SO2-ekv.). 
48

 A környezet tápanyag-feldúsulásának jellemzése foszfátra vonatkoztatva (kg foszfát-ekv.). 
49

 A hozzájárulás a globális felmelegedés hatásához szén-dioxidra vetítve (kg CO2-ekv.). 
50

 Az emberre gyakorolt mérgező hatást jelenti, ami a dikloro-benzolra van normálva (kg DCB-ekv.). 
51

 A folyamat alacsony légköri ózon képződésének elősegítésében játszott szerepe az etilénre normálva (kg 

etilén-ekv.). 
52

 dr. Böröcz Miklós: Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának néhány főbb kihívása napjainkban 

(második rész), http://www.tek.gov.hu/tt_pdf/2014/Borocz_Miklos_Az_EU_kozos_kul.pdf 
53

 Ebből 31,7 tonna olajnak megfelelő energiát Németország, 16 tonna olajnak megfelelő energiát 

Spanyolország, 14,8 tonna olajnak megfelelő energiát Olaszország, 13,2 tonna olajnak megfelelő energiát 

pedig az Egyesült Királyság állított elő. 
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környezetvédelem, az, hogy minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjunk a Földön. Ezt 

azonban kiegészíti az energiakitettség csökkentése is, valamint a gazdasági szféra jövőbeli 

érdekeltsége. 

Tudományos szakirodalomban korábban nem került lényegi kifejtésre, hogy a megújuló 

energia milyen környezeti szennyezést okozhat, és alkalmazásuk során mekkora ökológiai 

lábnyomot hagyunk, aminek hatása ellen igazából telepíteni kívánjuk azokat? Nem köztudott 

ugyanis, hogy bizonyos napelem parkok hány napelemből állnak, és az sem, hogy mi történik 

az elhasználódott elemekkel. Mekkora káros anyag kibocsátása van azok előállításának, 

szállításának, majd újrahasznosításának vagy megsemmisítésének? Nem köztudomású tény az 

sem, hogy az Európa energiaellátásában számottevő szélerőmű vagy napelem parkok mekkora 

területeket kell, hogy elfoglaljanak telepítésük során, hogy a tagállamok számára is érezhető 

mennyiségű energiát állítsanak elő. 

Magyar viszonylatban elmondhatjuk, hogy a paksi atomenergia villamos teljesítményével
54

 

megegyező napelem parknak 9.664.000 napelemből kellene állnia, aminek telepítéséhez 4000 

hektár terület lenne szükséges. Ahhoz pedig, hogy Magyarország éves villamosenergia-

felhasználásának megfelelő mennyiségű energiát napenergiából tudjunk biztosítani, legalább 

egy Balatonnyi területű napelem parkot kellene telepíteni.
55

 Ugyanakkor Nagy-Britannia 

jelenlegi energiafogyasztásának biztosítását úgy lehetne elérni, hogy az ország 5-10 %-át 

napelemmel működő áramtermelő telepekkel kellene borítani, miközben Wales területének 

kétszeresét foglalnák el a tengerparti szélerőművek. Ennek során fogalmazódott meg a 

következő kijelentés: „Ha valaki a megújuló energiaforrásokra akarja alapozni az életét, de 

azt hiszi, a megújuló energiát termelő létesítményeknek nem kell nagyoknak és tolakodóaknak 

lenniük, az becsapja saját magát.”
56

 

Le kell számolnunk tehát azzal a tévképzettel, hogy a megújuló, alternatív energiára történő 

átállás ne okozna a Föld vonatkozásban komoly arculatváltozást. Ennek során azt is tisztázni 

kell, hogy valójában egy atomerőmű, illetőleg az általa termelt nagyaktivitású hulladéka 

nagyobb kockázat a bolygónk számára, vagy a sokkal jelentősebb területet igénylő 

                                                 

54
 2000 MW. 

55
http://www.origo.hu/idojaras/20131113-hany-balatonnyi-napelem-szeleromu-energianoveny-kell-

magyarorszagnak-interju-david-mackay-jel.html (letöltve: 2015. november 17.) 
56

 David J. C. MacKay: Fenntartható energia – mellébeszélés nélkül, Typotex Kiadó, 2011., 5. oldal. 

http://www.origo.hu/idojaras/20131113-hany-balatonnyi-napelem-szeleromu-energianoveny-kell-magyarorszagnak-interju-david-mackay-jel.html
http://www.origo.hu/idojaras/20131113-hany-balatonnyi-napelem-szeleromu-energianoveny-kell-magyarorszagnak-interju-david-mackay-jel.html
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megújuló/alternatív energiát előállító erőművek, illetőleg azok elemeinek elhasználtságából 

származó hulladék. 

A megújuló energia előállítását szolgáló, nagy területeket elfoglaló erőművek helyett azonban 

megoldást jelenthet a napjainkban, Németországban alkalmazott módszer, miszerint a 

napelemeket épületekre telepítik, így azok az ökológiai lábnyomot nem növelik, hiszen már 

létező mesterséges objektumokra kerülnek felszerelésre. Így a napfénnyel működő 

vízmelegítő, valamint villamos energia előállítása helyben megvalósítható, amelyek 

hőszivattyúk
57

 kiegészítésével szinte önfenntartó házakat eredményezne. Ennek nagy előnye, 

hogy a megtermelt energia helyben van, nem kell a szállítással törődni, hátránya azonban, 

hogy a fogyasztás nem mindig esik egybe a napelemek által megtermelt teljesítmény 

keletkezésével. Ha ez egyéb alternatív energia biztosításával kiküszöbölhetővé válik, akkor 

már csak az ipar, illetőleg az egyéb infrastruktúrák energiaigényét kellene orvosolni.  

Erre szolgálhatnának az Európába telepítendő szélerőművek, amelyek az Európai Szélenergia 

Szövetség (továbbiakban: EWEA) 2015. novemberi jelentése
58

 értelmében 2030-ra elérhetnék 

a 392 GW teljesítményt. Az EWEA korábbi jelentése kitért arra, hogyha az EU megteszi a 

szükséges befektetéseket, akkor 2050-re az energiafogyasztásának felét szélenergiából tudná 

biztosítani. Álláspontom szerint ez komoly lépés lenne az energiabiztonság területén, 

ugyanakkor az 50 százalékos további igény előállításának módja még így is kérdéses marad. 

A szélenergia melletti európai kiállást mutatják a tagállamok megkezdett beruházásai, például 

a brit partoknál telepítendő szélerőmű park,
59

 vagy az ABB különleges tengeri konverter 

állomása,
60

 ami a nyílt tengeri platformon termelt energiát alakítaná át nagyfeszültségű 

egyenárammá, biztosítva az energia továbbítását a szárazföldi hálózatba. .
61

 Nem 

elhanyagolható ugyanakkor az sem, hogy a szélenergiát biztosító északi-, és balti tengeri 

térség fokozottabb biztonságpolitikai kockázatot nem jelent. 

                                                 

57
 Amelyek nem kiváló minőségű kémiai anyagok elégetésével, hanem minőségi energia felhasználásával 

termelnek hőt. Jelenleg a legjobb hatásfokú hőszivattyúk Japánból származnak. 
58

 http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/reports/EWEA-Aiming-High.pdf (letöltve: 2015. 

november 21.) 
59

 A Dong Energy megbízásából a Siemens 91 szélturbinát telepít összesen 580 megawatt teljesítménnyel egy 62 

négyzetkilométeres területen a brit Lincolnshire tartomány partjaitól 30 kilométerre a nyílt tengeren. A 154 

méteres rotor átmérőjű szélturbinák 26 méter mély vízben állnak majd. 
60

 http://energiainfo.hu/cikk/kueloenleges-tengeri-transzformatort-epit-az-abb.33538.html (letöltve: 2015. 

november 21.) 
61

 Az egyenáram/váltakozó áram lényegét a következő fejezetben részletesen kifejtem. 

http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/reports/EWEA-Aiming-High.pdf
http://energiainfo.hu/cikk/kueloenleges-tengeri-transzformatort-epit-az-abb.33538.html
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Nincs ugyanakkor pontos kimutatás arra, hogy az energiatermelést biztosító elemek 

elhasználtságuknak köszönhetően, mekkora mennyiségű hulladékot jelentenek, lehetséges-e 

azok újrahasznosítása. Arra sincs, hogy ekkora kiterjedésű parkok mekkora mértékben 

változtatják meg a telepítés helyszínének állat-, és növényvilágát. 

Fontos szempont, hogy a megújuló/alternatív energia ellátására való átállás igen jelentős 

anyagi ráfordítást feltételez.
62

 Éppen ezért elképzelhetetlennek tartom az éles határvonal 

mentén történő váltást. Álláspontom szerint ez csak az új alternatív lehetőségek folyamatos 

telepítése mellett, az elavult korábbi erőművek kivezetésével valósulhat meg ésszerűen, ami 

azonban több évtizedes átmenetet követel meg. A fő kérdés, hogy az éghajlatváltozás egyre 

sürgetőbb problémája, vagy az EU energiakitettsége engedi-e ezt. 

Nem hagyható figyelmen kívül az sem, ami a következő fejezetben részletesebben kifejtésre 

kerül, miszerint a megújuló energiából származó teljesítmény nem minden esetben esik egybe 

a fogyasztással, így az energia tárolása területén is jelentős lépéseket szükséges tenni. 

A továbbiakban a téma egyik kiemelkedő szakértőjének, David J. C. MacKay: Fenntartható 

energia – mellébeszélés nélkül című könyvében felvetetteket fejtem ki. 

Ennek értelmében kijelenthető, hogy nem elég csupán áttérni kevésbé szennyező energia 

előállítására, az energiafogyasztást is csökkenteni kell a jövőben. Ez viszont megköveteli az 

emberek életmódjának megváltoztatását
63

 is, ami talán az egyik legnagyobb kihívást 

jelentheti. Ez magában foglalja azt is, hogy hatékonyabb technológiára kell átállni az 

energiafelhasználás területén, ami történhet úgynevezett okos házak
64

 létrehozásával. Erre 

kiváló példa a Malmöben kísérleti fázisban működő Hållbarheten épülete,
65

 de ezt jelenti az 

épületek külső, hőszigeteléssel történő ellátása is. 

Ugyanakkor az ipari energiafogyasztás csökkentése nem biztos, hogy minden esetben 

kivitelezhető. Ezen a területen a „tiszta szén” eljárásmód alkalmazása áttörést jelenthet. Ennek 

során ugyanis nem engednék a szén-dioxidot a légkörbe jutni, hanem azt elkülönítve tárolnák. 

                                                 

62
 Az előző bekezdésben taglalt szélerőmű képesség kiépítése 13 milliárd € költséget eredményezne. 

63
 Pl. a hőmérséklet minden egyes fokkal történő csökkentése 10 százalékkal mérsékli a fűtésszámlát.  

64
 Amelyek megfelelő mérőeszközök, szoftverek segítségével az épület energiafogyasztását valós időben 

mutatják, a költségek szerepeltetése mellett. 
65

 http://www.alternativenergia.hu/malmo-a-zold-varos/73511 (letöltve: 2015. november 21.) 

http://www.alternativenergia.hu/malmo-a-zold-varos/73511
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Mind a lakossági, mind pedig az ipari felhasználás területén fontos figyelembe venni, hogy a 

fenti újítások jelentős anyagi ráfordításokat igényelnek, amelyek kizárólag uniós 

támogatásokból nem valósíthatók meg, így a tagállamoknak és az állampolgároknak is hozzá 

kell járulniuk a jövőben ezen nélkülözhetetlen fejlesztések megtételéhez. 

Fontos belátnunk, hogy bármely tagállam, amelyik nem számol a jövőben az atomenergiával, 

vagy a „tiszta szén” jelentős mértékű felhasználásával, az energiaegyensúlyát csak más 

országokból származó megújuló energiával fogja tudni biztosítani. Ez ugyanakkor szintén 

kitettséget fog eredményezni az energiaellátottsága tekintetében, tehát nem jelenthet végleges 

megoldást.
66

 

Meg kell említeni ugyanakkor, hogy a közlekedés területén is jelentős változáson kell átesni, 

az értekezés értelmében sem a hidrogénhajtású járművek,
67

 sem pedig a jelenlegi hibrid 

hajtású járművek
68

 nem jelenthetnek fenntartható megoldást. Ezt csupán elektromos 

járművekkel lehet megtenni,
69

 ami azonban az áramfogyasztást fogja megnövelni.  

Összegzésként megállapítható, hogy a megújuló/alternatív energia hosszú távon megoldást 

jelenthet az EU számára az energiakitettség területén. Fontos azonban, hogy ezek lehetőség 

szerint leginkább már létező létesítményekre kerüljenek telepítésre, ne hatalmas területeket 

elfoglaló napelem parkokba. Ezzel a lakosság saját magát láthatná el a szükséges 

teljesítménnyel. Az ipar és egyéb infrastruktúrák ellátását pedig szélerőmű parkok 

telepítésével lehetne könnyíteni. Megállapítható azonban az is, hogy a jövőben sem lesznek 

nélkülözhetetlenek a szabályozható teljesítményű erőművek sem, hiszen a termelés a 

megújuló energiánál nem minden esetben esik egybe a fogyasztással. Ennek kiküszöbölésére 

rentábilis tárolási lehetőségeket kellene feltalálni és kidolgozni az elektromos energia 

tárolására. Ugyanakkor ezek a beruházások nem valósulhatnak meg jelentős anyagi javak 

bevonása nélkül. Amennyiben ezek meg is valósulnak, álláspontom szerint elodázhatatlan a 

jelenlegi energiapocsékoló életmódunkon való változtatás. 

 

                                                 

66
 Ebben a vonatkozásban indifferens, hogy orosz gázt, vagy adott esetben tunéziai napenergiából származó 

energiát kell importálni. 
67

 Amely 100 kilométeren 254 kWh energiát fogyaszt, míg az átlagos, fosszilis tüzelőanyaggal hajtott járművek 

80 kWh-t. 
68

 Ezek csupán 30 százalékkal hatékonyabbak a fosszilis tüzelőanyagot használó autóknál. 
69

 Ezek energiafogyasztása 100 kilométeren 6 - 20 kWh közé tehető. 
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5. A villamos energia 

Mint ahogy a fenti alpontokban is láthattuk, a villamos energia előállításának több 

alternatívája is rendelkezésre áll, hiszen az energiahordozók igény szerint változtathatók.
70

 A 

villamosenergia-ellátás fontos eleme, hogy nem elegendő a fogyasztók számára szükséges 

energia mennyiséget előállítani, hanem azt el is kell juttatni a felhasználás helyszínére. 

Kutatásom során, a villamos energia szállításának módjáról Kapás Mihály mérnökkel, a 

Magyar Villamosenergia – Ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (MAVIR) Országos 

Diszpécser Szolgálat osztályvezetőjével folytatott konzultációm alkalmával, a következő 

megállapításokra jutottam. 

Az ipar és a háztartások működéséhez napjainkra az egyik legfontosabb igény az elektromos 

áram elégséges biztosítása. Ennek a feladatnak az ellátására a villamosenergia-rendszerek 

szolgálnak, melyek üzemeltetésénél számos tényezőt kell figyelembe venni. Az első, és 

legfontosabb irányelv, miszerint a hálózatok ott és akkor kell, hogy teljesítményt
71

 

szolgáltassanak, ahol, és amikor arra a fogyasztóknak szükségük van. Ebből egyenesen 

következik a második irányelv, mely szerint elengedhetetlen a felhasználók számára a mindig 

megfelelő tartalékok biztosítása, pl. forrásoldalon be kell tervezni azt a többlet szükségletet, 

ami többek között az időjárási változásokból is következhet, a hálózatok átviteli 

kapacitásainak pedig követni kell a jelentkező tranzit igényeket is. 

A hálózatoknak technikailag alkalmasnak kell lenniük arra, hogy a kívánt teljesítményt 

biztosítani lehessen rajtuk keresztül. Az európai országok hálózatainak összekapcsolása az 

1950-es években kezdődött. A kis kapacitású 110-120 kV-os hálózatot az 1960-as években 

jellemzően a 220 kV-os, az 1970-es években a 400 kV-os hálózatok fejlesztése követte. A 

növekvő feszültségszintek egyre nagyobb mennyiségű villamos energia szállítását tették 

lehetővé. A nyugat-európai országok együttműködő villamosenergia-rendszereire
72

 a 

nagymértékű önállóság volt a jellemző, mivel kialakításuknál az elsődleges irányelv az 

önellátás és a szomszédos országoknak nyújtott segítség biztosítása volt. A villamosenergia-

piac liberalizálásával a rendszerek között szállított villamos energia mennyisége jelentősen 

                                                 

70
 Politikai döntés függvénye, miszerint a fosszilis energiát az atomenergiát vagy a megújuló energiát fogja a 

jövőben az EU előnyben részesíteni. 
71

 Alatta a köznyelvben elterjedt energiát kell érteni, de szakmailag ez tekinthető a helyes megfogalmazásnak. 
72

 Pl. UCPTE (Union for the Coordination of Production and Transmission of Electricity) tagországok. 
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megnőtt. A volt KGST országokban a Szovjetunióból érkező villamos energia fogadására és 

továbbítására alkalmas rendszerek kerültek kiépítésre. A keletről történő nagymennyiségű 

villamos energia szállítás érdekében – Európában egyedülálló – 750 kV-os távvezetékek is 

épültek, ami az akkori technológia szintjén igen kimagasló teljesítmény volt. 

A fenti irányelvek teljesülését nehezíti, hogy a villamos energiát a jelenlegi technikai 

fejlettség szintjén nem lehetséges jelentős veszteségek nélkül tárolni.
73

 A rendszerirányítók 

számára komoly feladat a termelt és felhasznált teljesítmény egyensúlyának folyamatos 

fenntartása. A termelés növelése forgó, vagy hideg tartalékokból, esetleg határon kívüli 

vásárlásokból pótolható, problémás viszont az a helyzet, amikor a termelés meghaladja a 

felhasználást és ennek szabályozása eléri a műszaki alsó határértéket. Gondot okoz 

ugyanakkor maga az elektromos áram biztonságos szállítása is, mivel az áramlása nem 

befolyásolható, mint például az olaj vagy a gáz esetében. Az elektromos áram természetéből 

fakad ugyanis, hogy az áramlását a fizika törvényei határozzák meg, a szállítására szolgáló 

hálózat villamos paramétereinek megfelelően. Kereskedelmi oldalról a szállítások 

tervezhetők, de a tényleges áramlások ettől sokszor jelentősen eltérnek, a fizikai szállítás nem 

minden esetben olyan irányból, módon, és akkora mértékben érkezik/távozik, ahogy az éppen 

a legkívánatosabb.  Az elektromos hálózati elemek is igényelnek karbantartást, amihez ki kell 

kapcsolni őket, és a meghibásodásokat is el kell hárítani, emiatt kijelenthetjük, hogy a 

rendszerek állandó változásban vannak. Ezért a villamos energia szállítását szolgáló hálózat 

üzemét, az előre látható munkákat a biztonság fenntartása mellett megfelelően elő kell 

készíteni, meg kell tervezni. Ennek során figyelembe kell venni, hogy milyen irányból, 

mekkora teljesítménnyel várhatók szállítások. Erre azért is szükséges odafigyelni, mivel az 

áram eladása során nem csak az árát, hanem a hálózatok áteresztő képességet is ki kell 

fizetni.
74

 Az elektromos hálózatok üzemének megbízhatóságát a rendszer-biztonsági 

együttműködések segítik.
75

 Ezáltal a szállításokat is optimalizálni lehet, de a rendszerek 

biztonságos működését támogató nemzetközi együttműködést is elősegítik. 

                                                 

73
 Ennek egyik lehetséges módja a szivattyús tározós vízi erőmű, amely az egyetlen, rendszerszinten valóban 

működő, nagyteljesítményű energiatárolási lehetőség. Az erőmű leegyszerűsítve két víztározóból áll, amelyek 

között egy szivattyúval és vízturbinával felszerelt egység található. A villamosenergia-rendszer alacsony 

terhelésű időszakában az elektromos szivattyúk felpumpálják a vizet a felső tározóba. Innen a fogyasztási 

csúcsidőszakban a turbinákon keresztül visszaeresztik a vizet az alsó tározóba, így termelve villamos energiát a 

rendszer számára. A tározós erőművek hatásfoka ugyanakkor csupán 65-75 százalékos. 
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 Erre különféle aukciók állnak rendelkezésre. 
75

 Magyarország pl. a TSC tagja, amely 13 rendszerirányító együttműködését biztosítja. 
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Ugyanakkor az EU-ban liberalizált villamosenergia-piac működik, a piaci tevékenységben 

résztvevő vállalatok elsődleges célja a profit maximálása, amit a minél több elektromos áram 

eladásával tudnak elérni. A villamos energia kereskedelem tevékenységének köszönhetően az 

európai rendszereken a kontinenst átszelő, egyre nagyobb távolságú és növekvő nagyságú 

áramlások figyelhetők meg, amelyek a hálózatokat komolyan megterhelik. A rendszerek 

teljesítőképességének azonban vannak korlátai, meg van határozva, hogy egy adott 

időszakban mekkora teljesítményt lehet behozni illetőleg kiáramoltatni rajta, aminek 

használatát ezek a cégek maximális mértékben ki is használnának. Azért, hogy az 

irányelveknek megfelelően a rendszerek komolyabb hiba nélküli működhessenek, ezt 

szabályozott keretek között kell végezni, emiatt szabályozó hatóságok kerültek létrehozásra a 

tagállamokban. A rendszerirányítók, amelyek egy európai rendszerirányító szövetségnek, az 

ENTSO-E-nek
76

 a tagjai, szabályozni tudják, hogy működési területükön adott időben 

mekkora teljesítmény mehessen át. A rendszerirányítók nem profitorientáltak, hanem 

elsődleges feladatuk a rendszerek működésének szavatolása. Az ENTSO-E pedig a 

tagállamokon túlmutató együttműködési szabályokat, biztonsági kérdéseket hivatott 

koordinálni. 

Az EU területén működő elektromos hálózat jelenleg biztonsági szempontból kielégítőnek 

tekinthető, elemei ugyanakkor kritikus infrastruktúrának is minősülnek, ezért azok védelme 

kiemelt biztonsági érdek. Köszönhetően a jelenlegi együttműködési platformoknak, ha 

jelentősebb probléma merülne fel, akkor az átmeneti üzemzavarból fellépő hiányt más 

rendszerből is pótolni lehetne. A rendszerek összeköttetése és a dominóelv jelentette kockázat 

azonban egyben sebezhetővé is teszi azokat. Ezt szemlélteti a 2006. november 4-én 

bekövetkezett, Németországból kiinduló európai rendszerszétválás. Ez a rendszerhiba egy 380 

kV-os távvezeték túlterheléséből indult ki, aminek hatására a szinkron üzemelő európai 

villamosenergia-rendszer három részre szakadt. A rendszerirányítók gyors intézkedéseinek 

volt köszönhető, hogy az esemény alkalmával nem alakult ki európai szintű áramkimaradás.
 77

 

Az elektromos hálózatokat azonban szükséges továbbfejleszteni, mivel a megújuló energia 

kihasználhatósága kizárólag a rendkívül fejlett, nagy áteresztőképességű rendszerek esetén 

                                                 

76
 European Network of Transmission System Operators for Electricity; amely villamosenergia-rendszer 

Európában a legnagyobb, 24 országban közel 500 millió fogyasztót lát el. 
77

 http://mavir.hu/documents/10258/13170/uzemzavar061104_20061130.pdf/6cf101c8-20a4-4c56-a559-a3b2 

9f2d5c46;jsessionid=t360JtvbbkMRH025GrtHNgWp6vpHJ6T2LJJQh7GGvsC4kTs92fT2!-547077927!161 

3902305!1416471163095?version=1.0 (letöltve: 2015. szeptember 21.) 
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nyújthat alternatívát. A megújuló erőforrásokból származó energia tervezése ugyanis sok 

bizonytalanságot tartalmaz, és különösen igaz ez a szél és naperőművek tekintetében, ugyanis 

úgy a széljárás, mint a napsütéses órák száma az időjárástól és a napszaktól függnek. Tehát 

olykor többlettermeléssel, olykor pedig alultermeléssel kell számolni, ugyanakkor a fentebb 

említett irányelvek figyelembevétele mellett mindig biztosítani kell a fogyasztóknak a 

szükséges teljesítményt. 

A jelenlegi rendszert célszerű lenne kiegészíteni a jövőben különböző alternatív vezetékekkel, 

például egyenáramú vezetékek
78

 kiépítésével Németországban, amelyek az északi 

szélerőművek által megtermelt energiát direkt transzportálnák a déli területeken fekvő ipari 

létesítményekhez. Ennek – mindamellett, hogy alternatív átviteli kapacitást jelentene a 

jelenlegi váltakozó áramú hálózatok mellett, ami a komoly biztonsági kockázatot enyhíthetné 

– rendkívüli előnye, hogy – szemben a váltakozó áramú vezetékekkel – szabályozható a rajta 

szállított teljesítmény, ami a gazdaságosságot is erősíthetné. 

Fontos állomás lehetne az EU elektromos hálózatainak biztonsága területén, ha nemcsak a 

tagállamok közötti rendszerek összeköttetése valósulna meg, hanem a Balti Gyűrű,
79

 valamint 

a Földközi-tengeri Villamosenergia gyűrű is megépülne.
80

 

Fontos kérdés, hogy ezek a beruházások milyen forrásokból oldhatók meg. Ha kizárólag a 

magántőke bevonásával lehetséges a kivitelezés, akkor az az általuk tulajdonolt 

infrastruktúrákból szintén minél nagyobb profitot próbálnak behajtani, ami pedig újfent a 

tagállamok kitettségéhez vezethet. 

                                                 

78
 Amelyek a nagy távolságú szállítást is lehetővé tennék. 

79
 Norvégia – Svédország – Finnország – Dánia – Németország – Lengyelország – a balti államok elektromos 

hálózatai, illetőleg a tengeri szélerőművek lehetséges összekapcsolása. Nehézséget okoz, hogy a balti államok 

jelenleg Oroszországgal üzemelnek párhuzamosan és nem az ENTSO-E hálózattal.  
80

 Spanyolország –Marokkó – Algéria – Tunézia – Líbia – Egyiptom – a közel-keleti országok – Törökország 

közötti, illetőleg Tunézia és Olaszország közötti elektromos hálózatok összekapcsolása. 
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Összegzés 

Összegezésként megállapíthatjuk, hogy az EU energiafüggősége 2030-ig várhatóan 65 

százalékra,
81

 a gázimporttól való függőség 84 százalékra,
82

 az olajiparral kapcsolatos pedig 93 

százalékra
83

 nő.
84

 Ennek a megnövekvő energiafüggőségnek viszont számos 

biztonságpolitikai vetülete van. Itt nem csak a sebezhetőséget kell látnunk, hanem a 

megoldások megvalósítását övező biztonsági deficiteket is. A célok elérése érdekében
85

 az 

Unió jelentős magántőkét is be kíván vonni, mivel anélkül nem tudja ezeket megvalósítani. 

Ehhez azonban biztosítani kell a különböző térségekben a stabilitást,
86

 mivel a magántőke 

olyan területekre nem fektet be, ahol a pénzét jelentős profittal ne kapná vissza. Ezért az 

említett térségek stabilizálása felértékelődött. 

Megoldást jelenthet a kihívásokra a megújuló/alternatív erőforrások minél nagyobb arányú 

alkalmazása az EU energiamixében, de az időjárás változékonysága miatt azok teljes 

mértékben nem helyettesíthetik az állandó erőforrást biztosító erőműveket. Álláspontom 

szerint ezért az energiamixben fontos szerepet kellene kapnia az atomenergiának is, hiszen 

ennek az erőforrásnak a legkedvezőbb a környezetterhelése. Az EU energiamixének ilyen 

módon történő megváltoztatása jelentős mértékben csökkentené a közösség energiakitettségét, 

visszavetné továbbá jelenlegi magas környezetszennyezését. 

Hosszú távra biztosíthatóvá válnának ugyanakkor a vegyipar számára azon nélkülözhetetlen 

nyersanyagok, amelyeket jelenleg elégetünk azért, hogy energiát nyerjünk. A jelenlegi 

energiapolitika mellett fosszilis energiakészleteinket 50 éven belül teljesen feléljük, ami a 

hétköznapi életünkre is kihatással lesz. 

Mindemellett be kell látnunk, hogy eddigi energiapocsékoló életünk nem fenntartható, 

jelentős életmódváltáson kell átmennünk, hogy hosszútávon elkerülhessük a rendszerek 

irreverzibilis összeomlását. 

                                                 

81
 Jelenleg ez az érték megközelítőleg 50 %. 

82
 A jelenlegi 57 % körüli értékről. 

83
 A jelenlegi 82 % körüli értékről. 

84
 http://www.eh.gov.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&HKL=516&lng=1 (Letöltés időpontja: 

2013.01.06.) 
85

 Új déli földgázfolyosó, vagy a balti összeköttetés terve, illetőleg a földközi-tengeri energiagyűrű által 

biztosított lehetőség. 
86

 Észak-Afrika, Grúzia, Balkán, stb. 


