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MegfizethetőségFenntarthatóság

Energiapolitikai szempontok összefüggései
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EURÓPAI UNIÓ (2030)

Megújuló energia:
• „FIT for 55” javaslatcsomag: EU szinten 

40%-os megújuló részarány
• REPowerEU csomag: 45%-os részarány
• Elektrifikáció, PV és szélenergia 

projektek felgyorsítása

Energiahatékonyság:
• „FIT for 55” javaslatcsomag: EU szinten 

32,5%-ról 36%-ra a  végsőenergia-
fogyasztás, 39%-ra a primerenergia-
fogyasztás tekintetében

• REPowerEU: 39%, és 41,5%

MAGYARORSZÁG (2030)

Megújuló energia:
• RES: min 21%, 
• RES-E: min 20% (CO2 mentes 90%)
• PV: 200e háztartás, összesen 6500 MW

Energiahatékonyság:
• évi 0,8 százalékos megtakarítás,
• halmozott végfelhasználási energia-

megtakarítási kötelezettség: 331,23 PJ, 
amely évi 7 PJ új megtakarítást jelent

• Végső energiafelhasználás nem 
haladja majd meg a 785 PJ szintet 

Dekarbonizáció - főbb célkitűzések
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Megfizethetőség

Dekarbonizáció

Dekarbonizáció:
• EU - Erőteljes politikai 

elköteleződés
• Ellátásbiztonsági kihívások (RT)
• Ellátásbiztonságot erősíti (KT - HT)
• Támogatások/fejlesztési igények 

– drágítja az energia árat (RT)
• Energiaimport 

megtakarítás/ingyenes forrás (HT)

Dekarbonizáció – hatása az energiapolitikára

Ellátásbiztonság

Fenntarthatóság
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REPowerEU kitűzései:

Forrásdiverzifikáció:
• + 50 mrd m3 LNG import;
• + 10 mrd m3 vezetékes földgáz import;
• + 3,5 mrd m3 biometán;

Kereslet csökkentés:
• + 14 mrd m3 kereslet csökkentés;
• + 2,5 mrd m3 kereslet csökkentés PV háztetőkön;
• + 1,5 mrd m3 kereslet csökkentés hőszivattyú; 
• + 20 mrd m3 kereslet csökkentés nap és szél 

projektek gyorsítása révén. 

• EU szankciók, többek között az orosz 
energiahordozókra

• EU orosz energiahordozóktól való teljes 
függetlenedése

Energiaválság
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Energiaválság

Energiaválság:
• EU - Erőteljes politikai elköteleződés 

orosz energiaimport kiváltására
• Ellátásbiztonságot veszélyezteti (RT)
• Energiaárak jelentős 

emelkedése/volatilis változása (RT)
• Energiaárak magasak maradnak? 

(függ a helyettesíthetőségtől) (KT-HT)

Energiaválság – hatása az energiapolitikára

Ellátásbiztonság

MegfizethetőségFenntarthatóság
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Ellátásbiztonság

Megfizethetőség

Fenntarthatóság

Energiaválság

Energiaválság – hatása az energiapolitikára

Dekarbonizáció

Folytatható-e a 
dekarbonizáció az 

energiaválság idején?
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Primer felhasználás: +15,5%

Fosszilis energiahordozók 
részaránya: stagnál/nőtt
65-68%

Földgáz: +33%

Kőolaj: +28%

Szén: -38%

Aktuális hazai helyzetkép I.
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Importfüggés: 54% (50-70%)

Szén: 38%

Kőolaj: 87%

Földgáz: 67%

Aktuális hazai helyzetkép II.
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• A 2020-as kötelező célszámot (13%) elértük: 13,85%-os megújuló arány

• Növekszik a megújuló energiaforrások részesedése a villamosenergia- és 
közlekedési szektorban

• DE! a fűtésben/hűtésben csökken a megújuló energia részaránya 
(a tűzifa és földgáz árak relatív alakulásától is függ ez a részarány)

Forrás: Eurostat SHARES 
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Aktuális hazai helyzetkép III.



• Legfontosabb energiaforrás 
a szilárd biomassza, de csökkenő 
(68%-os) részesedéssel

• A lakossági fűtési célú szilárd 
biomassza felhasználás 49%!

• A napenergia részesedése az utóbbi 
években tapasztalt erőteljes 
növekedés hatására 9% 2020-ban 
(2019-ben 6% volt)
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Forrás: Eurostat SHARES 
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Aktuális hazai helyzetkép IV.
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A megújuló 
felhasználásban a fűtés-
hűtésnek van döntő 
szerepe, elsősorban a 
lakossági tűzifa 
felhasználás miatt!

Aktuális hazai helyzetkép V.
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Közlekedés energiafelhasználása 
növekszik: 
• 2014: 163 PJ
• 2019: 211 PJ
• 2020: 186 PJ

Kőolaj és kőolajszármazékok: 90%

Célok:

• Fogyasztás ütemének mérséklése: közösségi közlekedés és vasúthasználat ösztönzése,
• Üzemanyagváltás: 

• közösségi közlekedés: tiszta (elektromos) hajtású járművek használata
• Bioüzemanyag bekeverési részarány növelése
• Elektromobilitás ösztönzése
• Nehézgépjárművek CNG/LNG meghajtás ösztönzése
• Fejlett bioüzemenyag innováció ösztönzése
• Zöld hidrogén használata: helyi közösségi közlekedés, nehézgépjárművek

Energiaválság hatása:
• Ösztönzi a közösségi 

közlekedés használatát, 
elektromos hajtású 
járműhasználatot

• Hidrogénhajtás rövid 
távon limitált használat

Közlekedési szektor 
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• Hűtés-fűtés energiafelhasználása: 
333 PJ, döntő hányada fűtés

• Földgáz részaránya: 51% 
• Fosszilis részarány: 54%
• De: másodlagos energiahordozók 

(villany, hő) is nagy részben földgázból 
származnak 

• A földgáz dominanciája meghatározó

Célok:

• Energiafelhasználás mérséklése alapvetően mélyfelújítások 
révén

• Megújulóenergia-használat növelése (hatékony 
technológiák – hőszivattyú, biomassza csak nagy hatásfokú 
készülékek)

• Távhő rendszerek fejlesztése, hatékonyság növelése, 
zöldítése (elsősorban: geotermia, biogáz, 
hulladékhasznosítás, esetleg biomassza)

• Energiatudatosság/információnyújtás

Energiaválság hatása:

• Emelkedő energiaárak 
gazdaságossá tehetik a 
korábban nem megtérülő 
beruházásokat (pl. hőszivattyú, 
szigetelés), de: építőanyagok, 
berendezések is drágulnak >> 
felújítás drága

• Építőipari kapacitás 
(szakemberállomány, 
építőanyag) limitált

• Lakásállomány korszerűsítése: 
• elmélet: 2,8 m db – 174 PJ, 
• CC besorolásra 2 m felújítása 

kellene –90 PJ megtakarítás
• Valóság: 20e újlakás/év + 20e 

felújtás/év CC >> összesen 10 év 
alatt 200e új + 200e lakás CC 
kategóriára, összesen 16 PJ

Hűtés – fűtés szektor
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Termelt villamos energia: 63,6 
% karbonsemleges (2021)
RES: 19,3%
Nukleáris: 44,3%
Fosszilis: 35,4%

Növekvő villamos energia 
felhasználás mellett növekszik 
a tiszta (CO2 semleges) 
energiaforrások részaránya

Célok:
• 90% karbonsemleges 

(2030)
• 6500 MW PV
• 200e db PV háztartási

Villamosenergia szektor I.
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PV teljesítmény növelésének korlátai, kihívásai

• Rendszerszintű tartalékigény növekedése 
• a felszabályozásra képes automatikus tartalék (aFRR) lehet 

kritikus
• Rugalmasság szükséges: új szabályozható erőművek, megújuló 

erőművek szabályozhatósága, tárolók, virtuális erőművek, 
keresletoldali válasz

• Kiegyenlítő energia költségek növekedése 
• Erőművek termelésének egyre gyakoribbá váló 

időszakos korlátozása merülhet fel
• Villamosenergia-igények kielégítése éjjel és télen is
• Növekvő hálózatfejlesztési költségek (részben EU 

finanszírozásból) 

A PV kapacitás nem nőhet gyorsabban, mint a 
rendszer rugalmassága!

Komplex és átfogó tervre van szükség a növekvő PV 
kapacitás integrálásához és a növekedés 
fenntartásához!

Villamosenergia szektor II.
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Energiaválság hatása:

• Megteremtik a nem támogatott megújulók piacra lépési lehetőségét, a vevők keresik 
a hosszútávra rögzített árú megújuló PPA szerződések megkötésének lehetőségét 

• Azok a biomassza, geotermikus stb projektek, amelyek az olcsó földgáz árak 
időszakában nem tudtak megvalósulni, most sokkal jobb megtérülési mutatókat 
produkálnak

• A nem lakosági fogyasztók (főleg nagy gyárak) számára ellátásbiztonsági és 
gazdasági okokból felértékelődik a saját termelés, illetve olyan hibrid megoldások 
mint PV és tároló (felhasználási igény kisimítása)

Energiaválság hatása (dekarbonizáció vs ellátásbiztonság)

• Importra a hazai villamosenergia ellátásbiztonságot nem lehet alapozni
• A karbonintenzív opciókat is ki kell használni, ha a gázerőművek működését 

korlátozni kell a gázpiaci szűkösség miatt:
• Meg kell fontolni a bezárásra ítélt szén és lignit tüzelésű erőművek további 

működtetését, a még működőképes egységek piacra való visszahívását.
• Ellátási kockázatok esetén meg kell fontolni a gáztüzelésű erőművek 

olajtüzelésre váltását, mindegy mennyivel magasabb a CO2 kibocsátása

Villamosenergia szektor III.
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Rövid és Közép
táv

Hosszú táv

Ellátás
biztonság

Dekarbonizáció

Energiahatékonysággal 
és megújulókkal 

nem helyettesíthető 
az orosz energiaimport

Alternatív beszerzési 
források

Alternatív fosszilis 
energiahordozók

Energiafüggetlenség 
növelhető

Fosszilis 
energiahordozók 

szerepének 
csökkenése

Dekarbonizáció folytatása energiaválság idején



Köszönöm a figyelmet!

Tiszta energia, fenntartható környezet

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal


