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A Föld h mérséklete világátlagban 0,7°Cot
melegedett a múlt század kezdetét l;
A tíz legmelegebb év –az 1861es
feljegyzések óta –1990 után következett be;



Az éghajlatváltozási
Stratégia fontossága

• visszafordíthatatlanul megváltoztak a
légköri viszonyok

• id ben kell cselekedni, a káros hatásokat
megel zni

• a megváltozott viszonyokra fel kell
készíteni a társadalmat, gazdaságot

• a nemzetközi klímatudatosság egyre
er södik

• Magyarországnak is részt kell venni a
vállalásokban

• A felkészülés mindig olcsóbb, mint a
károk utólagos helyreállítása (Stern
jelentés)



Globális klímapolitika

• Céljaiban ambiciózus (30 %os
ÜHG csökkentés 2020ra és 80%
os 2050re)
–Az összes jelent s kibocsátó

országot lefedi.
–Egy egységes karbonpiacot

hoz létre, mely a gazdasági
döntéseket világszerte
megfelel irányba tereli.

–Biztosíthatná azt az ÜHG
koncentrációt, amely mellett az
éghajlatváltozás még kezelhet



Közösségi (EU) klímapolitika

Cél: az alacsony széntartalmú gazdaság elérése,
• a fosszilis energiahordozók használatától való

függetlenségre való törekvés;
• A gazdaság fejl désének elválasztása az

energiaigények növekedését l;
• Globális összefogás esetén az 30%os, anélkül 20 %os

ÜHG csökkentés 2020ra 1990hoz képest, úgy, hogy:
– 20%kal csökkenti az energia felhasználását;
– Az összenergia felhasználáson belül 20%ra emeli a

megújuló energia források részarányát (hazánk esetében
ez a szám 13%);

– 10 % a közlekedésben felhasznált megújuló részarány;
– Nagy hangsúlyt fektet a K+F tevékenységekre



Nemzeti  Éghajlatváltozási
Stratégia 20082025

Az Országgy lés 2008. március 17.én egyhangúlag
fogadta el

• 2 éves id szakokra szóló Nemzeti Éghajlatváltozási
Programok feladatainak végrehajtásával valósul meg:
– Az ÜHG kibocsátás csökkentése/korlátozása

részben a megújuló energiák arányának
növelésével

– Az éghajlat változás hazai hatásaihoz való
alkalmazkodás

– Az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó hazai kutatások

• A Kormány a végrehajtásról évente beszámol az
Országgy lésnek



A Kormányzat felel ssége
az energia politikában

• Az OGY által 2008 tavaszán elfogadott 2008
2020 közti id szakra vonatkozó hazai
energiapolitika három alappillére:
– ellátásbiztonság
– versenyképesség
– fenntarthatóság

Ezen  hosszú távra szóló alapcélok együttes
biztosítása a kormányzat els dleges
felel ssége.



Az energiatermelés és használat
Magyarországi helyzetkép

• A környezeti fenntarthatóság és a versenyképesség
követelményeinek sok szempontból nem megfelel
energiagazdálkodás

• Energiaintenzitás még mindig közel háromszorosa az EU
átlagnak

• Biztonsági kockázatot jelent a nagymérték energiaimport
függ ség

•• KiegyensKiegyensúúlyozatlanlyozatlan
energiaszerkezetenergiaszerkezet
(2005.(2005. éévi adat)vi adat)

•• Alacsony a megAlacsony a megúújuljulóó
energiaforrenergiaforráásoksok
hasznhasznáálatlatáának arnak aráányanya

földgáz: 43,9%

olajszármazék:
25,7%

atomenergia: 15,1%

szén és
szénféleség:10,9%

megújuló: 4,4%



Az energetika szerepe az ÜHG
kibocsátásban

Az energetika meghatározó szerepét jól
szemléltetik az adatok:

• a belföldi energia felhasználás 81%a
fosszilis energiahordozó, az ebb l származó
CO2 kibocsátás pedig a teljes kibocsátás
75%át teszi ki;

• a megújuló energiatermelés 2007ben 4,7%
ot képviselt.



Az országos energiapolitika:
els dleges szempontok

Az ellátásbiztonságnál figyelembe kell venni, hogy
2020ra a prognózisok szerint jelent sen
csökkenni fog a fosszilis tüzel anyagok
mennyisége

Az energiaigények  fenntartható módon  történ
kielégítését nem az energiatermelés  fokozásával,
hanem  els sorban  az energiatakarékosságot  és
energia  hatékonyság javítását  szolgáló
intézkedésekkel (termelésben, fogyasztásban), és
a megújuló energiaforrások  hasznosításának
növelésével kell megoldani !!!



Mi a teend ?

• Megel zés: energiatakarékosság,
energiahatékonyság javítása

• Környezetvédelmi szempontból optimális
energiaszerkezet kialakítása, megújuló
energiaforrások használatának növelése

• Legjobb elérhet technika alkalmazása
• Környezetvédelmi követelmények

érvényesítése
• Fenntartható termelés és fogyasztás



Megújuló energia

Mi kell ahhoz, hogy a megújuló
energiaforrások nagyobb mértékben
kerüljenek felhasználásra?

1. Elhatározás –világos politikai szándék
2. Terv, stratégia –EUs és hazai szint célok,

konkrét célértékek meghatározása
3. Anyagi eszközök –uniós és hazai

támogatási források biztosítása
4. Technológia –hasznosítás technikai

lehet ségeinek biztosítása
5. Kutatás  a hasznosítás környezeti

szempontjainak kutatása és érvényesítése



Megújuló energiaforrásokkal
kapcsolatos  új EU irányelv

• Átfogóan szabályozza a megújuló energiaforrások
területét,

• Hatálya kiterjed nem csak a villamos, hanem a tési
és f tési megújuló energiára is,

• A megújuló energiatermelés ösztönzésére eredet
bizonyítvány rendszert vezet be,

• Lehet vé teszi a tagállamok közötti kereskedést az
eredetbizonyítványok vonatkozásában (ezzel
teljesíthetik EUs vállalásaikat a nem teljesít államok is)

• Az irányelv az  egyes tagállamok számára célokat jelöl
ki a megújulók felhasználásra (ez hazánknak 13%)

• A bioüzemanyagokra fenntarthatósági kritériumokat
vezet be.



A megújulók növekedése az EUban:
energiatermelési el rejelzés 2020ig

Szél  tengeri

Szél  szárazföldi
Árapály
Naph elektromos

Szél  tengeri

Fotovoltaikus
Vízer nagy
Vízer kicsi
Geotrmikus
Biohulladék
Szilárd biomassza
Biogáz



Megújulók hazai helyzete, 2006.

• Összes megújuló energiatermelés: 4,7%
• Zöld villamosenergia részarány: 3,7% (így teljesítésre került a

2010re vállalt uniós 3,6%os cél)

Megújuló energiafelhasználás megoszlása 2006ban (55 PJ)
• 47% tüzifa
• 38,3% egyéb biomassza
• 1,7% bioüzemanyag
• 0,8% biogáz
• 6,6 % geotermikus
• 1,2% vízienergia
• 0,3% szélenergia
• 0,2% napenergia
• 3,2% kommunális

hulladék biológiailag
lebomló része

A megújuló energiafelhasználás megoszlása
Magyországon, 2006

zifa
47.4%

Egyéb biomassza
38.3%

Vízenergia
1.2%

Bioüzemanyag
1.7%

Biogáz
0.8%

Szélenergia
0.3%

Napenergia
0.2%

Települési hulladék
biológiailag

lebontható része
3.6%

Geotermikus
6.6%



Megújulók hazai jöv je 2020.

A jelenlegi el rejelzések szerint a megújuló
energiaforrásfelhasználás összetétele tekintetében
2020ban is a biomasszának lesz meghatározó
szerepe, de az arány a mai 90% körülir l 70%ra
csökken.

A jöv ben a biogáz és biometán, a szélenergia és a
geotermikus hasznosításnak lesz komolyabb szerepe.
A maihoz képest többszörösére növekszik
ugyanakkor a napenergia is.



A stratégiai célok megvalósításának
pénzügyi  vonatkozásai

• Kb. 2 300 Mrd Ft érték energetikai
összberuházásra lesz szükség

• El zetesen becsülhet támogatási igény 410420
Mrd Ft

• Ebb l a különböz EU és egyéb futó programok 220
250 Mrd Ftot fednek le 2015ig

• A fennmaradó kb. 200 Mrd Ftot ugyancsak EU
forrásból szükséges biztosítani



Tárcánk álláspontja
szélenergia hasznosításra

• A szélenergia villamosenergiahálózatba juttatásának
–rendszerirányítási okokból ered –akadálya van
az id járásfügg , a változó szélsebesség miatti
termelési ingadozása, ennek el rejelzési
bizonytalanságai miatt,stb.,

• A rendszerirányítás korszer sítésével, alkalmas
menetrend kialakításával, a meglév eszközök
átgondoltabb használatával a jelenlegi szélenergia
befogadási korlát  (330MW) akár háromszorosára is
emelhet 2020ra.



• A szivattyús tározó kialakítására –mint egyik
lehetséges energiatárolási megoldás –sajnos
hazánkban környezeti, természeti, táji adottságokat ,
szempontokat figyelembe véve erre alkalmas hely
nem igen található az országban,

• A rendszer szabályozás korszer sítése,
átszervezése (MAVIR feladata) ma már alapvet en
informatikai kérdés is és lényegesen olcsóbb, mint
újabb nagy blokkok, vagy tározós er építése.

• Részt kell venni a (szivattyústól eltér ) egyéb
energiatárolási lehet ségek fejlesztésében,
adaptálásában (pl. leveg s tározós er , hidrogén
üzemanyag cella, stb) és támogatni kell
alkalmazásukat, hogy kihasználható legyen a
környezetileg is fenntartható szélenergia potenciál.

Álláspontunk szélenergia
hasznosításra



A jelenlegi támogatási lehet ségek

• Környezetvédelmi és Energia Operatív
Program (KEOP)

• Energiatakarékossági Hitel Alap (EHA)
• Zöld Beruházási Rendszer (ZBR)
• Nemzeti Energiatakarékossági Program

(NEP)
• Regionális Operatív Programok (ROP)



KEOP forrásallokáció

Szennyvíz
29%

Hulladék
9%

Árvízvédelem
12%

Ivóvíz
14%

Kármentesítés
3%

Vízgy jt
gazdálkodás

6%

Fenntartható
életmód

3%
Természetvédele

m
3%

Rekultiváció
8%

MEF
4%

Energiahatékony
ság
3%

Projekt
el készítés

4%

TS
2%

Összesen 1210 Mrd Ft 2007 és 2013 között



KEOP 4 –Megújuló energiafelhasználás növelése

Egyfordulós4001500230%54.6. Nagy és közepes kapacitású bioetanol üzemek
létesítésének támogatása*

Egyfordulós110001070%104.4. Megújuló energia alapú villamosenergia, kapcsolt
h  és villamosenergia, valamint biometántermelés

Egyfordulós505001080%64.3. Megújuló energia alapú térségfejlesztés*

Aut/
egyfordulós

110001070%64.2. A helyi h és h tési igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal

EljárásTámogatás
összege

(millió HUF)

Támogatás
intenzitás

(%)

Keret
(200910,

milliárd HUF)

Konstrukció

Kedvezményezettek: Kpi ktgvetési szervek és
intézményeik, önkormányzatok, oktatási
szervek, vállalkozások, nonprofit szervezetek

* Kés bb kerülnek meghirdetésre



A  Zöld Beruházási Rendszer
szakmai tervezete

• Nemzetközi CO2kereskedelemb l  befolyó
bevételekre épül

• A KVVM kezeli

• Támogatható beruházások: CO2 kibocsátást
csökkentik

• A legnagyobb hazai CO2 megtakarítási potenciál az
épületszektorban van

• Épületeket érint energiahatékonysági
beruházásokat kíván támogatni a  ZBR



Köszönöm megtisztel
figyelmüket


